
ЗАЯВА
На визначення обсягу стратепчно!’ еколопчно'Г ошнки нового буд!вництва 
комбикормового цеху, потужшстю Зт/год. по вул. 100 рокчв Червоного Хреста, 30 в 
м. Волноваха, Донецько!’ облает!

1. Замовник СЕО.

Замовником СЕО е Вшськово-цивыьна адмшктращя м!ста Волноваха, 
Волноваського району, Донецько'! облает!.

Адреса: 85700, Украша, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна 88
Тел.: (06244) 4-10-35 email: volnov.vca@gmail.com,

2. Вид та основн! шл! документа державного планування, його зв’язок з шшими 
документами державного планування.

Визначення обсягу стратепчно! еколопчно!' ошнки нового буд!вництва 
комбикормового цеху, потужшстю Зт/год. розробляеться вщповщно до пункту 3 частини 
першоТ статт! 1 Закону Укра'ши «Про стратепчну еколоНчну ощнку», документа 
державного планування - стратеги, плани, схеми, м!стобуд!вна документашя, 
загальнодержавш програми, державш щльов! програми та шип програми i програмш 
документи, включаючи змши до них, як! розробляються та/або шдлягають затвердженню 
органом державно'! влади. органом мкцевого самоврядування;

Детальний план е мктобуд!вною документацию мкцевого р!вня, яка визначас 
функцюнальне призначення, параметри забудови земельно! дглянки, розмщення об’екту 
буд!вництва, формування принцишв планувально!’ оргашзацп забудови, уточнения в 
бшьш крупному масштаб! положень схеми планування територп району, визначення 
планувальних обмежень використання територп !з дотриманням вимог м!стобуд!вного, 
саштарного, еколопчного, природоохоронного, протипожежного та жшого законодавства 
з метою буд!вництва комбшормового цеху, потужшстю Зт/год.

Детальний план нового буд!вництва комбжормового цеху, потужшстю Зт/год. по 
вул. 100 роюв Червоного Хреста, 30 в м. Волноваха, Донецько!' облает!, виконано на 
шдстав! вщповщно до наступних норм та правил:

• ДБН А.2.2-3:2014 Склад та змкт проектно!' документацп на буд!вництво;
• ДБН 5.2.2-12:2019 Планування i забудова територш;
• ДБН В. 1.1 -7-2016 Пожежна безпека об’ект!в буд!вництва;
• ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основн! вимоги до проектно!' та робочо!' документащ!;

3. Те, якою м!рою документ державного планування визначаг умови для 
реал!зацп вид!в д!яльност! або об’скНв, щодо яких законодавством 
передбачено здшенення процедури ошнки впливу на довкчлля (у тому числ! 
щодо визначення м!сцезнаходження, розм!ру, потужност! або розм!щення 
ресурс!в)

Земельна дшянка, загальною площею 1,0819 га, що належить ПрАТ «ЕКОПРОД» 
на шдстав! приватно’! власносп, вщповщно витягу шформацп з Державного земельного 
кадастру про право власност! та речов! права на земельну дыянку. Земельну дшянку 
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вщнесено до категорп земель житлово'! та громадськоТ забудови, щльове призначення 
комерцшне (обслуговування та експлуатащя нежитлових буд!вель i споруд овочево! бази 
(збер!гання та переробка сшьгосппродукНв)).

Даний документ державного планування не передбачае реал!зац!ю вид!в д!яльност! 
або об’екпв, щодо яких законодавством передбачено здшенення процедури ошнки впливу 
на довкшля, вщповщно до статт! 3 Закону Укра'Гни «Про ощнку впливу на довкшля».

4. Ймов!рн! наслщки виконання детального плану територп.

а) для довюлля:
В ход! здшенення СЕО мають бути оцшен! ймов!рн! наслщки реал!зацн документа 

державного планування детального плану територ!'! для буд!вництва комбжормового цеху 
потужшстю Зт/год. розташованого за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. 100 рок!в 
Червоного Хреста, 30, зокрема, мають бути ощнеш наслщки для таких компоненте 
довкшля:
- грунти;
- атмосферне повггря;
- води! ресурси;
- стан фауни, флори, бюр!зноманптя, земл! (у тому числ! вилучення земельних дглянок);
- юпматичш фактори;

- у тому числ! для здоров’я населения;
Пщ час здшенення СЕО, варто оцшити ймов!рш наслщки вщ об’еюпв шфраструктури, що 
пропонусться вщповщно до детального плану територп на здоров’я населения.

б) для територш з природоохоронним статусом:
Пщ час здшенення СЕО, варто ощнити ймов!рн! наслщки вщ об’скшв 

шфраструктури, що пропонусться вщповщно до детального плану територп на територш з 
природоохоронним статусом.
в) транскордонш наслщки для довкшля, у тому числ! для здоров’я населения - вщеутш.

5. Виправдан! альтернативи, як! необхщно розглянути, у тому числ! якщо 
документ державного планування не буде затверджено.

3 метою розгляду альтернативних проектних р!шень та Тх еколопчних наслщюв пщ 
час СЕО детального плану територп для нового буд!вництва комбикормового цеху, 
потужшстю Зт/год. по вул. 100 роюв Червоного Хреста, 30 в м. Волноваха, 
передбачасться розглянути «Нульовий сценарш», без впровадження проектних змш.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарш» - тобто опис, прогнозування та оцшка 
ситуацп у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослщження, як! необхщно провести, методи i критерй’, що 
використовуватимуться шд час стратепчног еколопчно!’ ошнки.

Основною метою прогнозу е ощнка можливо'! реакцп навколишнього природного 
середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вир!шення задач 
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рацюнального природокористування у вщповщност! з очжуваним станом природного 
середовища.

Для здшснення стратепчно'Г еколопчно’Г ощнки будуть використовуватись лопчш i 
формал!зован! методи прогнозування.

Для шдготовки зв1ту СЕО передбачаеться використовувати наступну шформащю: 
статистичну шформацп щодо стану довкгпля, здоров’я населения ;
доповцн про стан довкгпля
шформащя, яка включена в шпп акта законодавства;
дан! мошторингу стану довкгпля;
шша доступна шформащя.
Проведения спещальних дослщжень для стратепчно’Г еколопчноТ ощнки не 
передбачаеться.

7. Заходи, як! передбачаеться розглянути для запобшання, зменшення та 
пом’якшення негативних нас.пдкш виконання документа державного 
планування.

Для запобшання негативному впливу на довкыля та здоров’я населения 
передбачеш так! заходи:

-здшснення едино!' комплексно!’ системи шженерно'Г шдготовки та захисту 
територп;
проведения комплексного благоустрою територп, в т.ч. озеленения;
забезпечення надежного поводження з выходами. Операцп щодо збирання, 
збершання, транспортування та утшпзащ!’ вщход!в повинш здшснюватися з 
дотриманням норм еколопчно’Г безпеки та законодавства Укра'Гни.
вертикальне планування територп буд!вництва, з оргашзованим водовщводом 
атмосферних опад!в.
яюсне угщльнення зворотно’Г засипки пазух котловашв i траншей.
прокладання зовшшшх i внутрГшшх водонесучих комуюкацш !з заходами щодо 
запобшання можливост! витжання з них води в грунт (зал!зобетонн! лотки, трубы 
футляри) та забезпечення контролю водонесучих комушкащй, Тх ремонту, 
можлив!сть скидання та утримування води при авар!ях та ремонт!.
лжвщащя властивостей просгдання трунив основи шляхом Тх замши чи 
угщльнення.

8. Пропозицп щодо структури та зм!сту звггу про стратепчну еколопчну ощнку.

Проведения стратепчно'Г еколопчно’Г ощнки плануеться провести частково пщ час 
розробки генерального плану з частковою штегращею у заключнш стад!!' процесу. Зв!т 
про стратепчну еколопчну ощнку буде складено з урахуванням зм!сту генерального 
плану, сучасних знань, методГв ощнювання таку, статистичних даних та шформацп’ 
отримано'Г з шших джерел, та у вщповщност! до вимог Закону Укра'Гни «Про стратепчну 
еколопчну ощнку».
Передбачаеться, що зв!т буде мГстить наступну шформащю:

1. Зм!ст та основы цы! документа державного планування, його зв’язок з шшими 
документами державного планування;
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2. Характеристику поточного стану довкгпля, у тому числ! здоров'я населения та 
прогнозы змши цього стану, якгцо генеральний план не буде затверджено (за 
адмшктративними даними, статистичною шформащею та результатами 
дослщжень);

3. Характеристику стану довкгпля, умов життед1яльност! населения та стану його 
здоров’я на територ!ях. як! ймов!рно зазнають впливу (за адмшютративними 
даними, статистичною шформащею та результатами дослщжень);

4. Еколопчш проблеми, у тому числ! ризики впливу на здоров’я населения, як! 
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територш з 
природоохоронним статусом;

5. Зобов’язання у сфер! охорони довкгпля, у тому числ! пов’язаш !з запобианням 
негативному впливу на здоров’я населения, встановлеш на м!жнародному, 
державному та шших р!внях, гцо стосуються документа державного планування. а 
також шляхи врахування таких зобов’язань шд час шдготовки документа 
державного планування;

6. Опис наслщюв для довкгпля, у тому числ! для здоров’я населения, у тому числ! 
вторинних, кумулятивних, синерпчних, коротко-, середньо- та довгострокових (1. 
3-5 та 10-15 рок!в вщповщно) постшних i тимчасових, позитивних ! негативних 
наслщюв;

7. Заходи, що передбачаеться вжити для запобшання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслщюв виконання документа державного планування;

8. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 
який здшснювалася стратепчна еколопчна ощнка, у тому числ! будь-як! 
ускладнення (недостатнкть шформацп та техшчних засоб!в шд час здшснення 
тако!' ощнки);

9. Заходи, передбачен! для здшснення мошторингу наслгдюв виконання документа 
державного планування для довкгпля, у тому числ! для здоров’я населения;

10. Резюме нетехшчного характеру та висновки придатш для проведения громадського 
обговорення та розраховаш на широку аудитор!ю.

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозицй, та строки ix подання.

Зауваження до заяви щодо обсягу проведения СЕО приймаються до Вшськово- 
цившьноТ адмшДтрацп м!ста Волноваха, Волноваського району, Донецько'! облает!.

Адреса: 85700, Укра'ша, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна 88
Тел.: (06244) 4-10-35 email: volnov.vca@gmail.com,
Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у 

прим!щенш Вшськово-цивгпьна адмшютращя MicTa Волноваха та на сторшщ в мереж! 
штернет за посиланням: http://volnovakha.dn.gov.ua/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

Строк подання зауважень i пропозищй становить 15 дшв з дня !Т оприлюднення, 
тобто до ■'&» . 2021 року.
Вщповгдальна особа за прийняття зауважень: Екзархо Н.Г.; тел: 4-29-35

Кер1вник
вшськово-цивгпьно!' адмш!с I.B. Лубшець
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