
зАявА
про визначення обсяry стратегiчноi екологiчноi оцiнки

детального плану територiiлля булiвництва комплексу волозабiрних споруд та
HacocHoi станцii по вул. Гварлii-генерала Гавенка Л.А., в м. ЛЮбОТИНi

XapKiBcbKoi областi

1. Замовник сЕо
Зшловником проекту е Виконавчий KoMiTeT Люботинськоi MicbKoT рали XapKiBcbKoT

областi. Юридична адреса: 624зз, XapKiBcbKa областьо MicTo Люботин,

вул. Слобожанська, 26.
2. ВпД та ocHoBHi цiлi ддп, його зв'яЗок з iншИми документами державного

планування
.Щетальний план територii с мiстобулiвною док}ментацiею мiсцевого рiвня, яка

призначена для обrрlтlтування стратегii планування, забулови та iншого використання

територii, на якi реалiзуються повноваження Люботинськоi MicbKoi рали.- 
.щетальний план територiт визначае ocHoBHi rrринципи i напрямки планувальноi

органiзачii та функuiонального призначення територiт, формування системи громадського

обспу.оuуuа""" населення, органiзаrliт iнженерно-транспортноi iнфраструктури,

iнженерноi пiдготOвки та благоустрою, захисту територiт вiд небезпечних приролних i

техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та

збереженНя нерухоМих об'ектiв культурНоi спадщини та пам'яток археологiТ.

Завданнями проекту детального плану е:

- визначення майбlтнiх потреб переважних.
- урахрання державних, громадських l

lтланрання забудови та iншого використання територiй;
- визначення меж функцiональних зон9 прiоритетних та доItVстиl\"l их tзидiв

використання i забулови територiй;
- формування планувальноТ

населеного пункту;
- оцiнку загального стану

формрання, визначення мiстобулiвних
санiтарно-гiгiснiчного стану;

- визначення територiй, що мають будiвельнi, санiтарно-гiгiенiчнi,

trриродоохороннi та iншi обмеження iх використання;
- визначення етапiв i механiзмiв забезпечення реалiзаuiт' TepMiHy дiт

генерi}льного плану, перелiк ранiше прийнятих рiшень, що втрачають ЧИННiСТЬо i ТИХ, ДО

яких необхiдно внести вiдповiднi змiни.
при розробленнi детtIльного плану територii враховуеться: генерurльна схема

планрання територii Укратни, Схема планування територiт xapkiBcbkoT областi,

Генеральний план MicTa Люботин; функuiональне зонування територiй iснуючих

пiдприемств; технiко-економiчна ефективнiсть планувальних рiшень; рельеф, природно-

клiматичнi i геологiчнi 1мови мiсцевостi; caHiTapHi та пожежнi розриви мiж будiвлями;

технологiчнi i iнженерно-технологiчнi вимоги та розташування iснуючих мереж.

умови для реалiзацii видiв дiяльностi та об'сктiв, якi матимуть значний вплив на

довкiлля, визначаються Схемою планування територiТ вiдповiдно до Закону Украiни uПро

регулювання мiстобулiвнот дiяльностi>, Згiдно з ст. 24 регулюеться вибiр, надання

..rЪпurr"* дiлянок та змiна функчiонЙьного призначення територiй.

напрямiв використання територiТ;
, приватних iHTepeciB пiд час

структури та просторовоТ колtпозицiТ забr,дови

населеного пункт} основних факторiв його
: заходiв щодо полiпшення екологiчного та



3. Те, якою мiрою документ державного планування визнача€ умови Для

реалiзацii видiв дiяльноgгi або об'ектiв, щодо яких законодавством передбачено
здiйснення процедур оцiнки впливу на довкiлля (у тому числi щодо визначення
мiсцезнаходження, розмiру, потужностi або розмiщення pecypciB)

Територiя проеIсryвання розташована в межах MicTa Люботин, в житловоМУ
KBapTmri MicTa по вул. Гварлii-генерала Гавенка Л.А. Територiя детального планУ

зчtгальною площею 0,8 га, що обплежена територiями житловоТ садибноi забудови, вулично-

дорожньою мережею та вiльною вiд забудови територiею MicbKoT рали. Земельна дiлянка,
вiльна вiд будiвель та споруд.

!ля забезпечення населення MicTa питною водою у повному обсязi виникЛа

необхiднiсть булiвництва новоi свердловини.
На земельнiй дiлянцi, площею 0,8 га, для забезпечення господарсько-питних потреб

населення мешканцiв MicTa Люботина питною водою, передбачено роЗТаШування
свердловин та водонапiрноТ вежi.

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 3 Закону Украiни uПро оцiнку вплиВУ На

довкiлля>>, здiйснення оцiнки впливу на довкiлля е обов'язковим у прочесi прийняття

рiшень rrро провадження планованоТ дiяльностi, визначеноi частинами другою i третьою
cTaTTi третьоi. А саме: глибоке бурiння, у тому числi геотермальне бурiння, бУрiння З

N{етою зберiгання рЦiоактивних вiдходiв, бурiння з метою водопостачання (KpiM бурiння з

метою вивчення стiйкостi rрунтiв). Така планована дiяльнiсть пiдлягае оцiнцi впливУ на

довкiлля до прийняття рiшення про провадження планованоi дiяльностi.
Обсяг стратегiчноТ екологiчноТ оцiнки визнача€ться перелiком основних

екологiчних проблем наявних в MicTi Люботин XapKiBcbKoT областi.

4. Розгляд ймовiрних екологiчних наслiдкiв
Серед основних факторiв вплив} пов'язаних iз розробкою детального пЛаНУ

територii наступнi:
а) для довкiлля:
- озеленення територii, насадження дерев та чагарникiв, що дасть змогУ

зменшити ш}мове навантаження та кiлькiсть викидiв в атмосферне повiтря;
_ будiвництво та lrрокладання мережi uентралiзованого водопостачання на

територii MicTa;
- впровадження системи роздiльного збирання вiдходiв та ix захоронення

згiдно з чинним законодавством;
- використання при булiвництвi шумопоглинаючих засобiв, що дасть змогУ

знизити piBeHb шумового забруднення;
б) для територiй з природоохоронним статусом - вiдсутнi;
в) транскордоннi наслiдки для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення -

вiдсутнi.

5. Виправланнi альтернативи, якi необхiдно розглянути, у тому числi якIцо

документ державного планування не буде затверджено
Стратегiчною екологiчною оцiнкою детального плану територiТ лля булiвництва

комплексу водозабiрних споруд та насосноТ станцiТ по вул. ГварлiТ-генерrl,Iа Гавенка Л.А,,
в м. Люботинi XapKiBcbKoi областi, передбачаеться розглянути <нульовий> BapiaHT без

впровадження rrроектних змiн.

6. Дослiдження, якi необхИно провести, методи i
використовуватимуться пИ час стратегiчноТ екологiчноi оцiнки

критерii', що

Щля розробки СЕО передбачасться використовувати наступну iнформачiю :

- Доповiдь про стан довкiлля;
- Лабораторнi дослiдження стану довкiлля;



,Щанi плонiторингу стану довкiлля;
ПропозицiI щодо змiни iснуючого функцiональпого використання територii.

7. Заходи, якi передбачаються розгляIrути для запобiгання, зменшення та
пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа державного планування

Пiд час здiйснення СЕО передбачаеться розгляд заходiв iз запобiгання зменшення
та пом'якшення негативних наслiдкiв для довкiлля, передбаченнi tIинниN4 законодавстI]ом.

ТЬбто булiвниuтво коIvIплексу водозабiрних споруд та насосноi станцiТ з метою
водопостачання, що позитивно вплине на навколишне природне середовище.

8. Пропозицii щодо cTpyкTyplt та зпriсry звiry про стратегiчну екологiчну
оцiнку

Стратегiчна екологiчна оцiтlка бl.rе виконана вiдповiдilо до Прикiнuевих 'га

Перехiдних поло}кень Закону Украiни кПро стратегiчну екологiчн1, gцiнку), частини 4 ст.2
Закону Украiни <Про рег)цювання lriстобlriвноТ дiя:rьностi> 1, роздiлi кОхорона
навколишнього природного середовища), що розроблясться у складi проекту мiстобулiвноi

документацii та одночасно е звiтопл про стратегiчн1, екологiчну ouiHKy, в обсягах
визначених статтею 11 Закону УкраТни <<Про стратегiчну екологiчну очiнку>.

9. Органо до якого подаються зауваження i пропозицii', та строки подання

Зауваження i пропозицiТ до Заяви про визначення обсягу стратегiчноТ екологiчноТ
оцiнки документу державного планування - !етального lrлану територiТ лля булiвнИЦТВа

комплексу водозабiрних споруд та насосноТ станцii по вул. ГварлiТ-генерала Гавенка Л.А.,
в м. Люботинi Харкiвськоi областi, подаються до Виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi
MicbKoT ради за адресою: 624ЗЗ, XapKiBcbKa область, MicTo Люботин, вул. Слобожанська 2б.

Строк подання заражень та пропозицiй 15 дiб з дня отримання заяви про
визначення обсягу стратегiчноi екологiчноi оцiнки детального плану територiI для
булiвниuтва комплексу водозабiрних споруд та насосноТ станцiТ по вул. Гварлii-генерала
Гавенка Л.Д., в м,'Люботинi XapKiBcbKoT областi (вiдповiдно до пп.5,6 ст. 10 ЗаконУ
Украiни кПро стратегiчну екологiчну оцiнку>).

Мiськи Леонiд ЛАЗУРЕНКо

ffi


