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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній,
національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку,
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї
концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних
питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку
країн, регіонів і населених пунктів.
Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на
всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати
результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі
стратегічного планування.
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної
політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля
наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження
стратегічної ініціативи.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції
екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого (сталого)
розвитку.
В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком
стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки

3

1. МЕТОДОЛОГІЯ СЕО
1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну
екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою
України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів
і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС.
Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною
Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та
показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція
екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління».
У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012
р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до
цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог
«Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє
середовище».
21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію
законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою
законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений
на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою
України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний
Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.
Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в
країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні
програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням
необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.
1.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення
ДПТ та здійснення СЕО.
Задля попереднього вивчення думки жителів смт. Королево щодо містобудівної
документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в смт. Королево, вул. Центральна №114, Виноградівського району,
Закарпатської області» було проведено попередні збори в смт. Королево в ході яких мешканці
даного населеного пункту надали згоду на виготовлення необхідної містобудівної та екологічної
документації щодо будівництва об’єкту торгівлі.
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту Детального
плану території землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі код КВЦПЗ (03.07)
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будо складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в
ЗМІ, а саме:
- Газета «Новини Виноградівщини» №34 (8637) від 31 серпня 2019 року;
Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної
оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.
2. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
2.1. Основні цілі детального плану території та його зв'язок з іншими документами
державного планування
Документом державного планування в даному випадку є Детальний план території
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт. Королево, вул.
Центральна №114, Виноградівського району, Закарпатської області.
Основною метою ДПТ було відобразити поточний стан соціального та економічного
розвитку смт. Королево і дати уточнення раніше розробленій містобудівній документації.
Детальний план території розробляється на земельну ділянку торгівлі в смт. Королево, вул.
Центральна №121 для розміщення окремого об’єкта будівництва – на основі затвердженої
містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів
містобудівного та земельного кадастрів.
Детальний план території розроблено відповідно до рішення Королівської селищної ради
від 17.07.2019 р. про надання дозволу на розроблення детального плану території.
Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого
рівня:
- генеральний план смт. Королево, який на даний момент знаходиться на стадії
розроблення.
Об’єктом планованої діяльності є будівництво торгового приміщення.
Ділянка на якій розробляються ДПТ розташована в центральній частині селища Королево і
обмежена:
- з сходу – землями загального користування (житлова вулиця) Королівської с/р;
- з заходу – землями комунальної власності та сільськогосподарського призначення
Королівської с/р;
- з півночі– землями загального користування (під’їзд) Королівської с/р.
- з півдня – землями загального користування (житлова вулиця) Королівської с/р;
На земельній ділянці розташована нежитлова будівля та господарські споруди, відсутні
багаторічні зелені насадження.
На ділянці проектування та на суміжних територіях інженерні мережі представлені:
• повітряні лінії електропередач ЛЕП 0,4кВт охоронна зона від яких становить 2м в кожен
бік
• газопровід середнього тиску охоронна зона від яких становить 4м в кожен бік
Об’єкти культурної спадщини на даній земельній ділянці відсутні.
При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України «173 від 19.06.1996)
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Рис. 1 – Місце розташування об’єкту планової діяльності.
2.2. Характеристика об’єкту планової діяльності
Детальний план території земельної ділянки площею 0,0933 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в смт. Королево, вул. Центральна №114, Виноградівського
району, Закарпатської області, розроблений з урахуванням прогресивних технологій,
ефективного використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних та
пішохідних потоків, створення нормальних умов землі для розміщення та експлуатації будівель
і споруд торгівлі.
Планувальна структура ДПТ визначилася цільовим призначенням об’єкту, транспортними
зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості,
санітарними та протипожежними нормами.
Архітектурно планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації,
враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного
забезпечення об’єктів будівництва та ін.
Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони:
- Зона основного призначення;
- Зона для відвідувачів;
- Зона проїздів, під’їздів та пішохідних доріжок;
- Зона зелених насаджень спеціального призначення.
Схему інженерної підготовки території, що проектується, розроблено згідно планувальних
рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:500 і виконано у відповідності до ДБН Б.2.212:2018. Вертикальне планування території виконано з ув'язкою системи водовідведення при
урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих
зелених насаджень, а також з урахуванням наступних вимог:
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– максимального збереження рельєфу
– абсолютні відмітки на проектованій території коливаються від 145,21-146,07 м;
– максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;
– відведення поверхневих вод;
– мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.
На проїздах пропонується влаштування асфальтобетонного покриття.
Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється по ухилам.
До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з території
для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних
земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунт
необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань.
Відведення дощового стоку передбачено відкритою та закритою мережею самопливної
дощової каналізації, який скидається у місцевий водотік.
Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими
речовинами на території проектування відсутні.
Загальна площа території в межах розробки ДПТ становить 0,0933 га. Для забезпечення
будівництва планується запроектувати наступні інженерні мережі та обладнання:
Водопостачання
Для забезпечення проектних об’єктів, що розташовані на господарчому майданчику питною
водою проектом передбачено 2 варіанти:
1). улаштування одного колодязя на території ДПТ
2). підключення до централізованого водопостачання села
Планований об’єм водоспоживання складає 95 м3 /рік.
Водовідведення
Побутова каналізація
Для утилізації стічних вод від господарчого блоку проектом розглянуто варіант:
Відвід стічних вод до станції повного біологічного очищення типу Біотал з подальшим скидом
очищеної води до найближчої водойми;
Санітарне очищення території
Вивіз сміття та ТПВ планується здійснювати по заявочній системі після укладання договору
з компанією по вивозу відходів.
Знешкодження твердих відходів з території ДТП передбачено на існуючому полігоні після
укладання договору з органами місцевого самоврядування.
Для
забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими
відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається
організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.
Тимчасовий майданчик для встановлення контейнерів для будівельного сміття повинен бути
огороджений і мати тверде покриття. Для збирання побутових відходів рекомендується
використовувати контейнери об’ємом 1,1м3.
Електропостачання
Електропостачання
проектованої
забудови
передбачається
від
існуючої
електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатаційних служб. Розподілення
електроенергії від трансформаторних підстанцій до проектованої території прийнято по
існуючим повітряних лініях низької напруги 0.4кВ.
Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та
розташування об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та щодо яких
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
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3. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СИТУАЦІЇ

ВИНОГРАДІВСЬКОГО

РАЙОНУ

3.1. Географічне розташування та кліматичні особливості
Загальні відомості
Королево (угорська назва Кірайгаза або Кірагаза (Királyháza)) — селище міського типу у
Виноградівському районі Закарпатської області України. Розташоване на річці Тиса.
Назва Королево (угорською Киральгаза — Дім Короля), походить від мисливського
королівського будинку, куди на полювання приїжджав угорський король Стефан V Арпад.
У різні часи село називалося: Фелсас, Кірайгазо, Кралово-над-Тісой, Королево. У 1995 р.
назву селища Королеве було змінено на одну літеру.
Виноградівський район — район у південній частим Закарпатської області. Населення
становить 120 013 oci6 (на 1.08.2013). Площа — 697 км2. Адміністративний центр місто
Виноградів.
Межує на півночі з Іршавським, на сході — з Хустським, на заході — з Берегівським
районами. На півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході —
з Угорщиною.
Населення
За даними селищної ради населення становить — 9 896 особи.
Територія
Площа території Королівської селищної ради складає 9,06 км². Аналіз сучасного
використання земель дає висновок, що фактично забудованою є біля 30 %території селища.
Основний процент припадає на садибну забудову.
Клімат
Місто Виноградів має помірно теплий клімат. У місті Виноградів протягом року випадає
значна кількість опадів. Навіть під час самого посушливого місяця випадає багато опадів.
Середня річна температура становить 9.7 ° C. У рік випадає близько 677 мм опадів.
КЛІМАТИЧНИЙ ГРАФІК
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Самий сухий місяць Лютий, з 38 мм опадів. Велика частина опадів випадає в червень, в
середньому 89 мм.
ГРАФІК ТЕМПЕРАТУРИ

Липень є найтеплішим місяцем року. Температура в Липень середньому 20.0 ° C. Середня
температура в Січень - -2.6 ° C. Це найнижча середня температура протягом року
КЛІМАТИЧНИЙ ГРАФІК

Існує різниця в 51 мм опадів між посушливим і дощовим місяцем. Середня температура
змінюється протягом року на 22.6 ° C. Корисні поради про читання таблиці клімату: За кожен
місяць, ви знайдете дані про опадах (мм), середнє, максимальне і мінімальної температури (в
градусах за Цельсієм і за Фаренгейтом). Значення першого рядка: (1) січня (2) лютого (3) березня
(4) квітня (5) травня, (6) червня (7) липня (8) серпня (9) вересня, (10) жовтня (11) листопада (12)
грудень
Геологічна будова та гідрогеологічні умови
Королево лежить на висоті 146 метрів над рівнем моря. Королево з усіх боків оточують
гори: Чорна гора на північному заході (висота її 568 м.) гора Саргедь — на сході (393 м.)
південніше — гора Камінь (347 м.) Криживський верх, а на півдні видніється гора Фрасин — 821
м, східніше бачимо гору Кобола — 615 м, прямо на схід — гора Іросла 598 м. За умов хорошої
сонячної погоди далеко на півночі видно гору Тупий. Її висота 878 м. На північному сході
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видніється гора Товста, на вершині якої встановлено телевежу. На північ зразу за рікою Тиса,
простягаються не високі гори Копанський Верх.
Виноградівський район знаходиться у південній частині Закарпатської області. Межує на
півночі з Іршавським, на сході - з Хустським, на заході - з Берегівським районами. На півночі
району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході - з Угорщиною. Районний
центр м. Виноградів. Карпатські гори добре захищають район від холодних північних повітряних
мас. Протікають річки Тиса, яка ділить район навпіл (довжина течії 42 км), Боржава, Ботар,
Сальва, Тур. Є декілька великих водоймищ, де розводять рибу.
Внаслідок цього з давніх-давен тут склалися надзвичайно умови для розвитку сільського
господарства i тваринництва. Тут вирощують тaкi теплолюбиві культури як абрикоси, виноград,
персик, тютюн.
У геологічному відношенні території району розташована у зоні Закарпатського
внутрішнього прогину, що складений Мукачівською i Солотвинською улоговинами з
накладеною на них Вигорлат-Гутинською грядою. До них з півдня прилягає Паннонський
серединний масив. Поширені осадочні, магматичні утворення від верхньо-протерозойських до
четвертинних. У всіх тектонічних зонах зустрічаються відклади юрської системи. Відклади
крейдової системи беруть участь у фундаменту Закарпатського внутрішнього прогину. До них
тут виносять теригенно-карбонатну флішоїдного типу товщу, складену чорними аргілатами,
алевроліами, пісковими, мергелями й вапняками. Потужність цієї товщі сягає кількох сотень
метрів.
В цілому грунти Виноградівського району сформувались в умовах помірного клімату з
достатнім зволоженням, тому переважають різновиди дерново-підзолистих грунтів на низинній
території та 6ypi гірсько-листові, лучно-листові на горбогірї. В рівнинній частині вони
утворилися як на давніх, так i на сучасних річкових відкладах. Неглибоке залягання грунтових
вод сприяє їх оголенню, а наявність ділянок лicy — опідзоленню.
Дерново-підзолисті грунти займають підвищені ділянки — горби, гряди під лісовою
рослинністю. Вони малогумосні, безструктурні, кислі, в нижній частині оглеєні. Погано
забезпечені доступними для рослин поживними речовинами. При перезволоженні грунти
запливають, а при висиханні верхній шар ущільнюється, а при висиханні орний шар
ущільнюється, що утруднює обробіток.
Підземні води широко використовуються на території Закарпатського прогину. Міста
Виноградів, Тячів, Солотвине, Дубове використовують виключно підземні води, а
водопостачання м. Берегове, Хуст, Іршава, Великий Березний і Мукачеве здійснюється
переважно за рахунок підземних вод. У межах Карпат і Прикарпатського прогину
використовують як підземні, так і поверхневі води. Окрім оцінених регіональною оцінкою
водоносних горизонтів, незначну кількість підземних вод видобувають зі спорадично
обводнених тріщинуватих порід Карпатського флішу палеогенового і крейдяного віку.
Гідрологічні умови та ґрунти
Найбільша річка Виноградівського району – Тиса. Нижче м. Виноградове Тиса тече
по Закарпатській низовині де набуває рис рівнинної річки з незначним падінням (0,4 - 0,8
м/км). Ширина заплави 200 - 400 м, найбільша - 2 км. Русло звивисте, розгалужене, з
численними островами. Воно сильно деформуеться. Ширина річки 80 - 140 м. Глибина на
перекатах 0,5 - 2,0 м, на плесах 1,5 - 6,0 м, місцями до 10 м. Швидкість течій на плесах 0,2 0,6 м/с, на перекатах 0,7 - 2,5 м/с.
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Водність річок істотно змінюється протягом року. Характерною особливістю
внутрірічкового розподілу стоку є наявність паводків на річках протягом більшої часини року,
нестійкої літньо-осінньої та зимової межені та нечітко вираженого весняного водопілля,
сформованого талими і дощовими водами.
Весь теплий період року характеризується частим випаданням зливових опадів, внаслідок
чого на річках району щорічно утворюються дощові паводки. У середньому за рік
спостерігається 8-10 паводків, в тому числі 1-4 з виходом на заплаву. Інтенсивна водовіддача
водозборів при випаданні зливових опадів, а також значна пересіченість місцевості з великими
похилами сприяють формуванню паводків з крутими підйомами та спадами рівнів води. Тому
тривалість стояння високих рівнів незначна і не перевищує, як правило, 4 - 8 діб.
Осіння і зимова межені нетривалі та нестійкі внаслідок випадання дощів в осінній сезон і
відлиг зимою. Зимова межень найбільш чітко проявляється в період зі стійкою від'ємною
температурою повітря. Вона рідко триває два місяці.
При відлигах зимовий стік істотно збільшується внаслідок талих вод, перериваючи
меженний період. Тому у формуванні весняного водопілля бере участь тільки частина
снігозапасів. Разом з тим у гірських умовах сніготанення відбувається не одночасно по всьому
водозбору, а підпорядковане висотній зональності. Все це приводить до зменшення
максимальних витрат води й утворення складного гідрографу стоку з багатьма піками. Як
наслідок у переважній більшості років максимальні витрати води весняного водопілля
уступають максимумам дощових паводків, викликаних інтенсивними зливами.
Процеси льодоутворення (шуга, льодохід) в основному починаються в грудні. Часто вони
тривають один-півтори місяці, а у нестійкі зими – протягом всього зимового періоду. Льодостав
встановлюється наприкінці грудня, але буває не щорічно. Середня тривалість льодоставу – 1-2
місяці. У теплі зими бувають неодноразові скресання та очищення річок від криги. На малих
гірських річках часто відбувається утворення донного льоду.
Скресають річки через декілька днів після початку підйому рівня води. Тиса в районі, як
правило, скресає на декілька днів пізніше ніж малі річки. Льодохід триває недовго (2-5 днів).
Руслові процеси у річках з гірським режимом в основному зв'язані з глибинною ерозією, а
ділянки річок з передгірно-рівнинним – характеризуються утворенням наносів, що є причиною
нестійкості русла, його частої деформації, розгалуження тощо.
Рослинність
Деревна рослинність на території проектування відсутня. Трав’яниста рослинність на
території розробки ДПТ представлена бур'янами: осот польовий, мишій, щириця, свиріпа,
лобода, пирій та ін.
3.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов життєдіяльності
населення та стану його здоров’я, а також прогнозні зміни цього стану, якщо документ
державного планування не буде затверджено
Сучасний стан навколишнього природнього середовища характерезується як відносно
стабільний. Незважаючи на ряд негативних факторів, в цілому, стан довкілля на території області
має тенденцію до покращення.
Висновок базується на листі з Департаменту екології та природних ресурсів
Закарпатської ОДА (лист №933/03-01 від 12.09.2017), та даних ДНВП «Геоінформ України»,
інформації районних та міських відділів.
Населення використовує соціально-побутову інфраструктуру селища (клуб, садик,
школа, амбулаторія) та частково соціально-побутову інфраструктуру м. Виноградів.
Відстань від планованого обєкту до найближчої забудови 20м.
Ціль проекту забезпечити розвиток селища у сфері надання комерційних послуг для
населення.
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Повітряне середовище.
В Мукачівському, Берегівському i Виноградівському районах відмічається зменшення
кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря із-за зменшення інтенсивності роботи
промислових підприємств.
Стан повітря селища залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та
пересувних джерел забруднення. Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин у повітря
Закарпатської області на Виноградвський район припадає 0,90% це один з районів з найбільш
чистим повітрям.
Протягом 2016-го року відбулося збільшення викидів забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел забруднення.
Динаміка викидів забруднюючих речовин у повітря стаціонарних джерел.
2011
201
2009
2010
2012
2013
2015
2016

4
Виноградівський

3,2

2,8

2,2

0,7

1,4

0,03

0,04

0,0

Викиди забруднюючих речовин у повітря від стаціонарних Джерел забруднення Виноградівського
району
Обсяги викидів, т

у 2016 р.

43,8

Збільшення
у 2015 р.

36,2

зменшення викидів у
2016р. проти
2015., т
7,6

обсяги викидів

2016 р. до 2015 р.,
%

121

Викинуто в середньому

одним підприємством, т
2,3

На території смт. Королево потужних джерел забруднення немає.
Водопостачання
Середній рівень забезпечення населення області централізованим водопостачанням
становить 32,2 %. У селі відсутнє центральне водопостачання і водовідведення.
Водопостачання села здійснюється від артсверловини та колодязів. Окрім того, при
локальному
водозабезпеченні
окремих
адміністративних,
промислових,
сільськогосподарських та інших об’єктів використовуються поодинокі свердловини. Всього в
області в різні роки пробурені біля 1300 експлуатаційних на питну воду свердловин.
Якість питної водопровідної води в значні мipi обумовлена характерною цілому для
області ситуацією. Основними проблемними питаннями, що стосуються водопостачання
населення Закарпатської області є:
— зношеність існуючих мереж та обладнання системи;
— недостатнє фінансування потреб водопровідно-каналізаційного господарства;
— недостатня потужність частини існуючих централізованих водопроводів;
— дотримання режиму в зонах санітарної охорони (ЗСО) джерел водопостачання
(особливо відкритих джерел — річок з яких забирається вода для водопостачання);
— в сільській місцевості не ведеться будівництво нових водопроводів. Велику
стурбованість викликає проведення подальшої забудови населених пунктів без вирішення
питання водопостачання та каналізування житлових будинків. Дані питання не в повній мipi
вирішені i в районах старої забудови населених пунктів, що викликає численні скарги та заяви
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мешканців (Близькість розміщення колодязів та джерел забруднення поглинаючих колодязів,
вигрібних ям, надвірних вбиральнь).
Для забезпечення роботи та функціонування об'єкту запропоновано наступні види
інженерного забезпечення:
 водопостачання — проектом ДПТ пропонується буріння артезіанської
свердловини чи влаштування колодязя;
 каналізація — локальні очисні споруди (проект);
Проектні рішення ДПТ також враховують необхідність дотримання особливого
господарського режиму на території зон санітарної охорони колодязя.
Стан ґрунтів
Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів міста впродовж
останніх 20-ти років не виконувались. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів
не проводиться.
Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових відходів,
значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. На території
Виноградівського району відсутні підприємства з перероблення та утилізації відходів
виробництва.
Вивезення твердих побутових відходів з території села здійснює на централізоване
сміттєзвалище.
Значний внесок у забруднення грантового покриву припадає на зони (векторні) впливу
діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК по вмісту важких металів. Зони
забруднення придорожніх територій магістрально-вуличної мережі – 25-50 метрів.
Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а
також повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених
насаджень.
Радіаційний стан
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 і №600 від 29.08.1994,
смт. Королево не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на
Чорнобильській АЕС. Середнє значення експозиційної дози гамма-випромінювання
знаходиться в межах норми і складає 11,5 мкР/год. (в діапазоні від 11 до 30 мкР/год.).
Дозиметричний паспорт не розроблявся, радіаційне обстеження села не проводилось.
Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми згідно БДУ – 91.
Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня.
Електромагнітне забруднення
Електропостачання села на даний час забезпечується по лініях електропередачі 400 кВ,
110 кВ та 35 кВ через електропідстанції 110 кВ та 35 кВ.
Передача та розподіл електроенергії між споживачами села здійснюється по лініях
електропередачі 6 кВ через трансформаторні підстанції 6/0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ).
Акустичний режим
Основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту
Природно-заповідний фонд
Об’єкти природньо-заповідного фонду на території Королівської селищної ради відсутні.
Планувальні обмеження
Система планувальних обмежень техногенного характеру смт. Королево представлена
санітарно-захисними зонами від інженерних споруд і комунікацій.
Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами:
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Охоронно-захисна зона ЛЕП 0,4кВ - 2 м в обидві сторони;
Охоронно-захисна зона газопроводу - 4 м в обидві сторони.
Враховуючи те, що в умовах сформованого села витримати вимоги по територіальних
розривах санітарно-захисних зон неможливо, головним завданням підприємств, що їх
створюють, є впровадження новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення
параметрів санітарних захисних зон до мінімально-можливих розмірів. У відповідності з ДСП
173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва
(реконструкції) підприємства. Здійснення екологічної політики має бути зорієнтоване не на
екстенсивні дії (віддалення від джерела забруднення), а на усунення причини забруднення
(впливу цього джерела на довкілля) та забезпечення екологічної стабільності розвитку села.
Основний шлях в цьому напрямку – модернізація технологій виробничих процесів.
При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території також
враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж.
Території прибережних захисних смуг, слід розглядати як складову екологічної мережі з
перспективою їх упорядкування, озеленення та благоустрою.
Окрім того, для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і
руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на меліоративних системах
встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування. Розміри смуг
відведення та режим користування ними встановлюються за проектом.
-

3.3
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу
Планова діяльність - розміщення торгівельного об`єкту буде створювати незначний
негативний вплив на довкілля
Мікроклімат.
Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних
факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє.
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних
впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.
Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного
походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей
масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.
Ґрунти.
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на
відповідні проектні заходи.
З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд
планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:
1). Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують
санітарно-гігієнічні умови:
проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;
інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання
поверхневого стоку, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;
для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими
відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається
організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.
2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:
інженерний благоустрій території
санітарне очищення території.
Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики,
під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття
прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.
Біорізноманіття.
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Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені насадження та деревну
рослинність. Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.
Збереження та влаштування зелених зон має виключно позитивний вплив на
біорізноманіття.
Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах території
проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в
результаті будівництва/експлуатації об’єкту планової діяльності не прогнозується.
Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічена. В процесі
будівництва вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та
частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного
покриву при виникненні аварійних ситуацій.
Водне середовище.
Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму,
виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище
забруднюючих речовин не відбуватиметься.
Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережназахисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо заповідного,
рекреаційного чи оздоровчого призначення.
Об’єкти природно-заповідного фонду на території села відсутні. Також територія ДПТ
не межує із структурними елементами екомережі Виноградівського району.
Промислові відходи.
Промислові відходи в процесі функціонування торгової будівлі відсутні.
Тверді побутові відходи (ТПВ).
Тверді побутові відходи що будуть утворюватися під час експлуатації об’єкта
передбачається збирати в контейнер, та вивозити спеціалізованим організаціями згідно
графіку та по мірі необхідності.
У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, –
необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Вся викошена трава з території об’єкта вивозиться спеціалізованою організацією в місця
утилізації. Категорично заборонено спалювання скошеної трави.
Поверхневі та підземні води.
Інфільтрація дощових вод в ґрунт з ділянок без твердого покриття передбачається
природнім способом.
Не передбачається забруднення дощових зливових вод під час планової діяльності
торгових приміщень.
Вплив на ґрунт та надра.
Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час рекультивації
та будівництва включають:
1.
Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.
2.
Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з
наступним використання його при рекультивації, вертикального планування будівельного
майданчику.
3.
Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці
з твердим покриттям.
4.
Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних
засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.
5.
Заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками.
6.
На будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце мийки коліс
для будівельного транспорту, що виїжджає.
7.
Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення
на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів.
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Тож у процесі будівництва та експлуатації об’єкта, створення додаткових негативних
впливів на ґрунт та надра не передбачається.
Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики,
під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення. Типи покриття прийняти із
дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.
Атмосферне повітря.
Значний шкідливий вплив на атмосферне повітря від експлуатації торгової споруди не
передбачається. Викошені трави з території передбачається вивозити в спеціальні місця для
утилізації. ЗАБОРОНЕНО спалювання викошеної трави на території об’єкту.
Акустичний вплив.
Під час будівництва об’єкта, від роботи будівельної техніки та інвентаря можливе
виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.
Під час експлуатації будівлі рівень технологічного шуму від обладнання та роботи
інженерних мереж не перевищуватиме 75 ДБ.
Світлове, теплове та радіаційне забруднення.
Перераховані впливи на довкілля від роботи інженерного обладнання торгових
павільйонів не передбачаються.
Флора та фауна.
Охорона рослинного і тваринного світу.
Незначним,
короткостроковим фактором впливу на тваринний світ під час
будівництва служитиме надмірний шум від робота будівельної техніки та інвентаря.
Після будівництва проводиться комплексний благоустрій території. Тверде покриття не
передбачає знищення рослин чи тварин.
З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не
очікується.
Геологічне середовище.
Очікується позитивний вплив.
Території з природоохоронним статусом.
Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно
захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природозаповідного,
рекреаційного чи оздоровчого призначення.
4.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ
РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А
ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», а саме: статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього
природного середовища».
Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:
1)
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
2)
виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя
і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища;
3)
планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного
ресурсу;
4)
проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і
цілісності природних об'єктів і комплексів;
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5)
узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на
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
обґрунтовано;
6)
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, що розкриває
питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан
навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
7)
у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу
планової діяльності на навколишнє природне середовище;
5.
ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ,
КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3- 5 ТА 10-15 РОКІВ
ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 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 № 0933) наслідки для довкілля, у тому числі для
здоров'я населення – будь які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту,
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, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля,
є незначною.
Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або
більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.
Коротко - та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.
6.
ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 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 екоенергозберігаючі 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.;
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- 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 щодо 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 мають здійснюватися 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 середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного
повітря» тощо.
Охоронні заходи – передбачити систему моніторингу із спостереженням за технічним
станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролю за дотриманням ГДВ
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.
7.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО
РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
7.1.
Обґрунтування вибору
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної
планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів
можливого розміщення садового будинку та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням
найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку
населеного пункту.
Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного
забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.
У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану
території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до
неможливості подальшого економічного розвитку смт. Королево. Цей сценарій може
розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану
довкілля.
За даним варіантом подальший стабільний розвиток є очевидно проблематичним, і ця
альтернатива веде до неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та
погіршення ситуації в цілому.
7.2.
Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і
прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних,
державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища,
а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування
будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей
планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної
документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам
України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
1)
аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору
екологічної ситуації, а саме:
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•
проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з
ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних
систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості
території та інших компонентів природного середовища;
•
розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі
водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
•
оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
•
проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості
гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
2)
консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
3)
розглянуто способи ліквідації наслідків;
4)
особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення
запланованої діяльності;
5)
отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;
6)
проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної
документації.
В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля,
враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного
соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.
8.
ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
8.1 План екологічного моніторингу
Положення щодо створення системи моніторингу довкілля Виноградівського району
визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та
природоохоронної діяльності в районі, визначає основні завдання районної системи
моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу,
принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між суб'єктами під час
створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її
створення.

Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98
№ 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».
Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і
розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання
негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту СЕС буде здійснюватися з метою
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і
експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на
навколишнє природне та соціальне середовище.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є
забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків
успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових
проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох
рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення
впливи, що не були передбачені раніше.
Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації
об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові
індикатори та критерії для оцінки.
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Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту:
будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації.
Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:
1.
Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для
певних аспектів;
2. Встановлення ключових параметрів моніторингу;
3. Візуальний огляд;
4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
5.
Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону
впливу об’єкту планованої діяльності;
6.
Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на
навколишнє природне та соціальне середовище.
7.
Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її
коригування в разі необхідності.
Внутрішній моніторинг
Перед початком будівництва буде призначено фахівця, який буде відповідальним за
дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт. Також ця людина буде
підтримувати регулярний контакт не тільки із державними контролюючими органами, а й
начальником відділу охорони навколишнього природного середовища, начальником відділу
охорони праці та особою, відповідальною на підприємстві за зв’язок із громадськістю та
корпоративну соціальну відповідальність.
Зовнішній моніторинг та оцінка
Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного
нагляду
(територіальні
органи
Державної
екологічної
інспекції
України,
Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих
громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими
аудиторськими компаніями.
Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства
шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених
сторін.
Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право
долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно відповідно до вимог
біобезпеки, що встановлені на підприємстві будуть публікувати на власному сайті сканкопії
результатів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються
в рамках моніторингу, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після отримання їх
оригіналів.
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ВИСНОВОК
На підставі проведеного аналізу зроблено висновок що розроблений «Детальний план
території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт. Королево,
вул. Центральна №114, Виноградівського району, Закарпатської області» відповідає державним та
регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє
значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.
За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та заходи з
моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до ст.9 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» повинно бути враховане в документі детального
планування.
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Королівська селищна рада в особі селищного голови Фабріці П.Т.
Юридична адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт. Королево, вул.
Червоноармійська, буд. 50
Контактні телефони: 03143-41555
Контактні електронні адреси: zemla-@ukr.net

Виконавець ЗВІТУ:

ТОВ «Моя Земля»

