Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовиша», а саме: статті 3 «Основні принципи
охорони навколишнього природного середовища».
Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд
зобов'язань:
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних
стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
виконання ряду заходів, шо гарантують екологічну безпеку середовища для життя і
здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів шодо охорони навколишнього
природного середовнша;
планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного
ресурсу;
проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і
цілісності природних об'єктів і комплексів;
узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства па основі
поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і
технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в
рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального
плану території було обгрунтовано;
забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та
самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної
інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті
органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному
державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих
засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого
самоврядування, шо розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті
рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища,
формування у населення екологічного світогляду,
у звіті СЕО надання інформації щодо обгрунтованого нормування впливу планової
діяльності на навколишнє природне середовише;
компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовиша;
оцінка ступеню антропогенної зміпепості територій, сукупної дії факторів, шо
негативно впливають на екологічну обстановку;
поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовиша;
використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів
об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону
довкілля.
Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. У
порівнянні з нульовою альтернативою вплив па довкілля оцінюється як незначний,
оскільки, як зазначалося вище, він буде обумовлений впливом існуючих незмінних
факторів. Рівень утилізації відходів, шо є важливим індикатором регіонального
розвитку, може залишитися на незмінному рівні.
5.ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
НАСЕЛЕННЯ, УТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ. СИНЕРГІЧНИХ. КОРОТКО-.
СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (І, 3- 5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО. А ЗА

НЕОБХІДНОСТІ50-100 РОКІВ). ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ.
ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 10.01.2011 №29) наслідки для довкілля, у тому числі
для здоров'я населення - будь які ймовірні наслідки для флори, фауни,
біорізномаиіття, грунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного),
природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я,
матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.
Вторинні наслідки - вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості
до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.
Кумулятивні наслідки - нагромадження в організмах людей, тварин, рослин
отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання.
Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на
довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, і в сукупності
матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля • є незначною.
Синергічні наслідки - сумарний ефект, який полягає у тому, шо при взаємодії 2-х
або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.
Коротко-та середньострокові наслідки (І, 3-5,10-15 років) наразі відсутні.
Вплив па атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої діяльності
передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
Вплив па водні ресурси. Планована діяльність передбачає не суттєвий вплив на
водні ресурси виконання заходів, реалізація яких не призведе до збільшення обсягів
скидів забруднених вод у поверхневі води.
Відходи. Планова діяльність не передбачає виконання заходів, реалізація яких
призведе до збільшення обсягів утворення відходів
Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не
передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз,
як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.
Вплив па біорізномаиіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не
передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу па
біорізномаиіття та рекреаційні зони.
Вплив па культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе до
негативного впливу на наявні об'єкти історико-культурної спадщини.
Вплив па населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає
появу нових ризиків для здоров'я населення.
Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає
послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної
безпеки.
При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення
моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та обсяги
викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності забруднення

для довкілля та життєдіяльності населення; оцінки складу та обсягів викидів
забруднюючих речовин.
Кумулятивний вплив. Ймовірність того, шо реалізація планової діяльності
призведе до таких можливих впливів па довкілля або здоров'я людей, які самі по собі
будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний)
вплив па довкілля, є незначною.
Реалізація планованої діяльності буде мати позитивний вплив па соціально економічний розвиток території та незначний вплив на довкілля.
6.ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ. ЗМЕНШЕННЯ ТА
ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТАДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення
екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при
будівництві об'єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні
високоефективні еко енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі
конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з
високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
- ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних та
водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи - функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон
та санітарних розривів, озеленення та ін.;
- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану
окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
- захисні заходи:
Для попередження та захисту об'єктів необхідно проведення наступних
попереджувально-захисних заходів:
• посилення режиму безпеки шляхом встановлення систем відео спостереження та
охоронної сигналізації;
• передбачити освітлення прилеглої території в нічний час - компенсаційні заходи
(при необхідності) - компенсація незворотного збитку від планованої діяльності
шляхом проведення заходів шодо рівноцінного поліпшення стану природного,
соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове
відшкодування збитків.
На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в
відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»;
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовнша»; Закону
України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.
- охоронні заходи - передбачити систему моніторингу зі спостереженням за
технічним станом обладнання, за станом грунтів та здійснення контролюють за
дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу
планової діяльності.
Передбачити дотримання санітарних розривів (санітарно-захисні зони) від джерел
шкідливості до житлової забудови, громадських та інших установ, прирівняних до них
об"єктів згідно вимог ДСП планування та забудови населених пунктів. Необхідно

