1

Зміст
Вступ .......................................................................................................................................................................3
1. Методологія СЕО ..............................................................................................................................................4

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні .............................................................4
1.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення ДПТ та
здійснення СЕО ...................................................................................................................................4
2. Аналіз документа державного планування .....................................................................................................6

2.1. Основний зміст та цілі детального плану території та його зв'язок з іншими документами
державного планування ......................................................................................................................6
2.2. Характеристика об’єкту планової діяльності ............................................................................7
3. Оцінка екологічної ситуації Рожищенської міської ради ..............................................................................9

3.1. Географічне розташування та кліматичні особливості ...........................................................9
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 ................................................................................10
3.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень).....................................................................................12
3.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються
документа
державного
планування,
зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом ...........................................................................................................14
4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганнямнегативному
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 ...................................................................................17
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 ..............................................................................................................................................................18
6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків
виконання документа державного планування ................................................................................................22
7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який
здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення ......................................27
8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконаннядокумента державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення......................................................................31
9. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за
наявності) .............................................................................................................................................................32
10. Резюме нетехнічного характеру ...................................................................................................................33
ДОДАТКИ ............................................................................................................................................................36
2

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.
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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 населеного пункту щодобудівництва та
обслуговуваннялокальних очисних спорудв межах м.Рожище Волинської областібуло
проведено попередні збори в ході яких мешканці району та даного населеного пункту надали
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згоду на виготовлення необхідної містобудівної та екологічної документації щодо будівництва
очисних споруд.
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту Детального
плану території розміщення локальних очисних споруд по вул. Шевченка в межах м. Рожище
Волинської області було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
та опубліковано її в ЗМІ, а саме:
- газета «Афіша Волині» від 8 травня 2019 року;
- газета «Наш край» від 9 травня 2019 року.
Також Заяву було розміщено на офіційному сайті Рожищенської міської ради:
https://rozhrada.gov.ua/detalni-plani-teritorij-09-01-20-11-05-2019/
Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної
оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не
надходило.
Дата подання Детального плану території розміщення локальних очисних споруд по вул.
Шевченка в межах м. Рожище Волинської області, повідомлення про оприлюднення звіту про
стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО та детального плану території
офіційному сайті Рожищенської міської ради: https://rozhrada.gov.ua - 6 червня 2019 року.
Публікація в газеті «Афіша Волині» – 6 червня 2019 р., в газеті «Наш край» – 6 червня 2019 р.
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2. Аналіз документа державного планування
2.1. Основний зміст та цілі детального плану території та його зв'язок з іншими
документами державного планування
Документом державного планування у даному випадку є Детальний план території
розміщення локальних очисних споруд по вул. Шевченка в межах м. Рожище Волинської
області.
Основною метою ДПТ було відобразити поточний стан соціального та економічного
розвитку Рожищенської міськоїради і дати уточнення раніше розробленіймістобудівній
документації.
Детальний план території "Розміщення локальних очисних споруд по вул.Шевченка в
межах м. Рожище Волинської області", відповідає схемі планування території Волинської
області, затвердженою рішенням Волинської обласної ради від 07.11.2012 року №13/21.
Детальний план території земельної ділянки в м.Рожище розроблявсяз метою
визначення необхідних параметрів земельної ділянки для розміщення локальних очисних
споруд на замовлення Рожищенської міської ради відповідно до вимог наступних документів:
- Закон України № 3038-VI від 17.02.2011 р. "Про регулювання містобудівної
діяльності";
- ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";
- ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження
містобудівного обгрунтування";
- ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";
- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану територій";
- ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація зовнішні мережі та споруди";
- Наказ МОЗ України №173 від 19.06.1996 "Про затвердження Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів".
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво очисних споруд.

Рис.1 - Місце розташування об’єкту планової діяльності
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Завданням детального плану території є:
- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної
ділянки з метою розміщення об'єкта будівництва;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними
будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та
об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні, відповідно до
законодавства;
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього
проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення
транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць
паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища,
забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, використання
підземного простору тощо.
Територія проектної земельної ділянки межує з водопровідними канавами зі смугою
відведення 5 м. Межі охоронних зон інженерних мереж та споруд дотримуються згідно чинних
будівельних норм для проектування. Зовнішня межа водоохоронної зони річки Стир
дотримується уздовж урізу води згідно проекту відведення.
Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів
можливого розміщення локальних очисних споруд і техніко-економічних міркувань з
урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного
розвитку Рожищенської міської ради.
При розробленні детального плану території враховується генеральний план населеного
пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного,
демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища,
охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна
містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація.
Проектна земельна ділянка вільна від цінних зелених насаджень. Екологічні, санітарноепідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження щодо планованої діяльності відсутні.
Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянці проектування відсутні.

2.2. Характеристика об’єкту планової діяльності
Детальний план території для розміщення очисних споруд, розроблений з урахуванням
прогресивних технологій, ефективного використання територій, чіткого функціонального
зонування, транспортних та пішохідних потоків.
Земельна ділянка, запропонована для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (локальних очисних споруд), на
даний час вільна від забудови. Територія розроблення детального плану земельної ділянки має
визначену площу 0,4820 га, що дозволяє відповідно до норм розмістити на цій ділянці проектні
споруди, зокрема такі очисні споруди: "КУБО-350" (в т.ч. перспектива), решітки, зблоковані з
пісковловлювачем (в т.ч. перспектива) та біоплато (в т.ч. перспектива).
Інженерна підготовка проектної частини території передбачена без корінних змін
існуючого рельєфу з мінімальним обсягом земляних робіт.
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Водовідведення умовно чистих вод (поверхневих стоків) з території ділянки - відкрите:
від стін споруд уздовж проїздів і майданчиків в понижені місця згідно існуючого вертикального
планування.
Визначена земельна ділянка дозволяє виконати комплексний благоустрій території
об'єктів містобудування: піщано-гравійне мощення майданчиків і доріжок, щебеневе мощення
проїздів та майданчиків, влаштування захисних зелених насаджень, зовнішнє освітлення
території.
До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з
території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і
малопродуктивних земель. Земляна маса вилучена при розміщенні локальних очисних споруд
по вул.Шевченка в межах м.Рожище буде використана для організації рельєфу даної ділянки.
По завершенню будівельних робіт території, вільні від забудов, будуть озеленені газоном та
деревними породами, для захисту від вітрів та шуму.
Зовнішнє пожежогасіння об'єкту містобудування даної території буде здійснюватися
силами існуючого пождепо м.Рожище, що знаходиться у радіусі нормативної (3 км) доступності
до території проектованих об'єктів. Під'їзд до об'єктів вибраної території пропонується
влаштувати зі сторони проїзду від вулиці Шевченка із твердим покриттям.
Забудова району вул.Шевченка, в межах м.Рожище, забезпечена централізованим
водопостачанням та водовідведенням від мереж міста. Електропостачання споруд пропонується
від існуючих електромереж міста.
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3. Оцінка екологічної ситуації Рожищенської міської ради
3.1. Географічне розташування та кліматичні особливості
Рожищенський район розташований в північно-східній частині Волинської області, в
проміжній зоні між лісостепом і Поліссям. Межує з Ковельським, Маневицьким, Ківерцівським,
Луцьким, Локачинським і Турійським районами. Місто Рожище розташоване в південно-східній
частині району, за 19 км від м. Луцька. Площа міста становить 1000 га.
Рельєф поверхні міста відносног рівнинний, мало роздроблений плоскою річною сіткою
і великою кількістю заболочених ділянок у східній його частині. Загальне пониження рельєфу
спостерігається в північно-східному напрямку - в сторону р.Стир. Абсолютні відмітки рельєфу
коливаються в межах 175-185 м. Найбільш високі відмітки мають місце в західній частині
міста. Роздробленість рельєфу незначна, відсутні такі форми рельєфу, як яри і балки, і лише
зрідка зустрічаються котлованоподібні пониження.
На території Рожищенського району наявні 11 озер, а також протікає 7 річок, найбільші з
яких: Стир, Стохід, Лютиця, Конопелька, Серна, Фоса, Прудник.
Територія міста Рожище розташована в зоні достатнього зволоження ґрунтів,
характеризується м’якою зимою з нестійкими морозами, теплим літом з великою кількістю
опадів.
Середньорічна температура повітря становить +7,4 °С, найнижча вона у січні (-4,9 °С),
найвища — в липні (18,0 °С).Спостереження за погодою веде метеостанція в м. Луцьку відстань
до якої 18 км.
В останні 100—120 років температура повітря на території міста, так само як і в цілому
на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура
повітря підвищилася щонайменше на 1,0 °С. Більшим, у цілому, є підвищення температури в
першу половину року. У середньому за рік випадає 560 мм атмосферних опадів, найменше — у
березні, найбільше — в липні. Щороку на території громади утворюється сніговий покрив,
проте його висота незначна.
Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша вона у травні
(64 %), найбільша — у грудні (89 %).Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша
— в грудні. Найбільшу повторюваність південно-західні мають вітри , найменшу — з
північного сходу. Найбільша швидкість вітру — у листопаді, найменша — влітку. У січні вона в
середньому становить 4,1 м/с, у липні — 2,8 м/с.
Клімат Рожищенської міської ради не має значних територіальних коливань і у цілому
сприятливий для господарського освоєння території.
Для Рожищенського району характерні максимальні показники сільськогосподарської
освоєності територій - 79,0 %. Розораність територій становить 52,2 %. Площа
сільськогосподарських угідь становить 72,59 тис.га, площа ріллі - 47,91 тис.га. В цілому, рівень
землезабезпеченності населення варто віднести до середнього.
В геологічній будові території району поширені масиви крейдових поверхонь, підвищені
до 200 м, на яких утворилися родючі перегнійно-карбонатні грунти, зрідка трапляються
карстові озера. Велику площу Рожищенського району займають заболочені зниження, вкриті
лісами.
У підошві свердловин, пробурених у зонах тектонічних порушень Волинського
артезіанського басейну, залягає мергельно-крейдяна товща потужністю понад 200 м. Зони
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тріщинуватості і карсту є водоносними, зони монолітних порід – водонепроникні. Підземні
води напірні з величиною напору 20-25 м.
Домінуючими серед ґрунтового покриву є ґрунти сірі опідзолені, дерново-підзолисті та
дерново-лугові. В цілому ґрунти сприятливі для організації зелених зон, парків, гідроморфні
ділянки – лугопарків.
Деревна рослинність на території проектування відсутня. Трав’яниста рослинність на
території розробки ДПТ представлена бур'янами.
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
Для характеристики поточного стану довкілля були використані дані Департаменту
екології та природних ресурсів Волинської ОДА, Регіонального офісу водних ресурсів у
Волинській області та інших обласних служб.
Визначена земельна ділянка, площею 0,4820 га, розташована у м.Рожище, в його західній
частині, на землях Рожищенської міської ради.
Далі наведені характеристики стану окремих складових навколишнього природного
середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне обґрунтування
перспективного розвитку ділянки, яка відведена для розміщення локальних очисних споруд в
населеному пункті.
За метеорологічними умовами територія земельної ділянки для розміщення локальних
очисних споруд по вул. Шевченка в межах м. Рожище Волинської області, відноситься до
території з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими
умовами розсіювання промислових викидів.
Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин, що надходять
від стаціонарних та пересувних джерел.
На території СЕО немає промислових, сільськогосподарських підприємств, які можуть
змінити склад атмосферного повітря. До території, яка підлягає стратегічній екологічній оцінці,
не прилягають дороги міжнародного та державного значення. Тому можна зробити висновок,
що інтенсивність руху не буде перевищувати 1500 авто/год, а відповідно - ГДК таких речовин,
як: оксиди вуглецю, оксиди азоту, леткі органічні сполуки, пил, не перевищуватимуть
нормативних величин.
В цілому для новихлокальних очисних споруд по вул. Шевченкаспроектовано санітарнозахисну зону 35 м (згідно Висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи №
05.03.02-04/20734 від 23.06.2016 відносно установки КУБО до 500 м3/добу). Також планується
влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення
акустичного забруднення території.
Вибрана територія для будівництва нових очисних споруд, по вул. Шевченка,
знаходиться за межами водоохоронної зони р. Стир, за межами підтоплюваної території і не
підтоплюється.
За наявною інформацією Рожищенської міської ради, населення міста забезпечується
водопостачанням за рахунок автономних систем водопостачання - артезіанських свердловин та
колодязів (всього: 16 артезіанських свердловин). Більшість свердловин - це системи
водопостачання колишніх СВК та КСП, що здійснюють постачання води, яка може
використовуватися лише як технічна. Централізоване водопостачання на території
Рожищенської міської ради здійснює Рожищенське ПЖКГ. Забір води проводиться з 4
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свердловин, які є діючими та знаходяться в м. Рожище.Перший пояс зон санітарної охорони
джерел водопостачання (свердловин) становить 30 м (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4). Об'єкти
знаходяться в задовільному стані (в даний час проводиться реконструкція водозабору).
Охорона підземних вод від забруднення включатиме:
- влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини;
- гідроізоляцію споруд для зберігання води;
- бетонування стоянок автотранспорту.
Охорона поверхневих вод - ефективне відведення дощових вод, згідно вертикального
планування.
На території Рожищенської міської ради, Рожищенське ПЖКГ (м. Рожище,
вул. 1 Травня, 34 - державна форма власності) здійснює прийом, подачу та очистку на полях
фільтрації стічних вод. Дані очисні споруди знаходяться в задовільному стані, обслуговують
населення та установи м. Рожище.
На території Рожищенського району, Дубищенське ЖКГ (смт. Дубище, вул. Зелена, 48)
здійснює прийом, подачу та очистку на КОС (КУ-200) стічних вод. Рік введення в експлуатацію
1993 - державна форма власності. Скид стічних вод у р. Прудник (басейн р. Стир, р. Прип'ять),
потужність - 200 м.куб./добу.
На території Рожищенського району відсутній полігон твердих побутових відходів.
Вивіз сміття здійснюється на полігон твердих побутових відходів у с. Брище Луцького району.
Наявні 40 місць видалення твердих побутових відходів, загальною площею - 34,048 га.
Основними суб'єктами поводження з побутовими відходами на території району є
сільські та селищні ради. Рожищенською міською радою продовжується робота по оформленню
необхідної документації на місця видалення відходів (сміттєзвалища), згідно вимог чинного
законодавства.
На території більшості сільських та селищних рад роздільне збирання ресурсоцінних
компонентів твердих побутових відходів (ТПВ) не впроваджено, схеми санітарного очищення
населених пунктів району не розроблені, оскільки кошти бюджетів селищної ради не
дозволяють виконати вищезазначені завдання.
Потенційним джерелом забруднення ґрунтів виступає кладовище. Санітарно-захисна
зона від території кладовища традиційного поховання до житлових і громадських будівель
повинна становити не менше 300 м. При цьому мають дотримуватися вимоги ДСанПІН
2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах
України". На території населеного пункту відсутні худобомогильники.
Забруднені ґрунти можуть бути вторинним джерелом забруднення підземних та
поверхневих вод, а також атмосферного повітря.
Радіаційний фон на території м. Рожищев середньому становить 12 мкР/год.
Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Виходу радону не зареєстровано.
Система планувальних обмежень відсутня.
Джерела утворення шуму вище допустимих рівнів - відсутні.
В межах м.Рожище відсутні об'єкти загальнодержавного значення природо-заповідного
фонду, а також території, зарезервовані для подальшого заповідання.
Стан навколишнього природного середовища м. Рожище можна охарактеризувати, як
задовільний. На його території відсутні підприємства важкої промисловості..
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3.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень)
Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого
рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням
технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та
допоміжних споруд.
В геоморфологічному відношенні розвідувальний майданчик знаходиться в долини ріки
Стир в межах Луцько-Рівненської лесової рівнини і являє собою заболочену заплаву ріки з
абсолютними відмітками поверхні землі 177,1-178,5 м.
Середньорічна температура повітря становить +7,4 °С, найнижча вона у січні (-4,9 °С),
найвища — в липні (18,0 °С).Спостереження за погодою веде метеостанція в м. Луцьку відстань
до якої 18 км.
В
геологічній
будові
вивчаючої
території
приймають
участь
сучасні
озерні-болотні ( lb IV ) і алювіальні ( а IV ) відклади, які з глибини 15-25 м підстеляються
верхньокрейдяними породами туронського ярусу ( K 2 t ).
Потужність очисних споруд складає 700 м3/добу (дві черги будівництва по 350 м3/добу
кожна).
Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод, при застосуванні
запроектованої технології, складає – 87-99%, при умові використання лише біоматеріалів при
мийці посуду та пранні білизни. В результаті очистки біологічно очищені стоки будуть мати
наступний якісний склад, що приведений в таблиці 1 і відповідає нормативам очистки стічних
вод для вивозу.
Таблиця 1
Показники якості очистки

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування

Завислі речовини
Мінералізація
БСК5
ХСК
СПАР
Азот амонійний
Нітрити
Нітрати
Сульфати
Фосфати
Хлориди
рН
Нафтопродукти
Колі-індекс

Показники води на
вході в ОС

Показники
очищеної води
після очисних споруд

350 мг/л
1100 мг/л
300 мг/л
530 мг/л
4,0 мг/л
20 мг/л
0,7 мг/л
10 мг/л
200 мг/л
10 мг/л
300 мг/л
6,5-8,5
0,6 мг/л
>100000

15 мг/л
1000 мг/л
15 мг/л
80 мг/л
0,5 мг/л
4,0 мг/л
1,0 мг/л
40,0 мг/л
200,0 мг/л
3 мг/л
300 мг/л
6,5-8,5
0,25 мг/л
<1000
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Показники
очищеної води
після біоплато
при скиді в
р. Стир
8 мг/л
1000 мг/л
6 мг/л
30 мг/л
0,5 мг/л
2,0 мг/л
1,0 мг/л
40,0 мг/л
200,0 мг/л
3 мг/л
300 мг/л
6,5-8,5
0,25 мг/л
<1000

Для очистки господарсько-побутових стічних вод прийнята технологія, яка розроблена
ТзОВ „Комфорт - Еко”. В даній технології очистки використовується установка „КУБО”
(Компактна установка біологічної очистки), яка за результатами Висновку державної санітарно
- епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України є безпечною для здоров`я
людей і відповідає вимогам СанПиН 4630-88 «Санитарные нормы охраны поверхносных вод от
загрязнения».
Запроектована технологія є оптимальною для даного об’єкту, так як її застосування
дозволить:
 здійснити очистку стічних вод до нормативних показників;
 здійснити стабілізацію очищеної води;
 отримати в 2-3 рази менше відходів в порівнянні з традиційними схемами;
 компактно
розмістити
очисне
обладнання,
при
цьому
скоротити
довжиникомунікацій, кількість апаратури, насосів та допоміжного обладнання.
Запроектована технологія очистки господарсько-побутових стічних вод базується на
використанні механічних (проціджування, відстоювання), біологічних (аеробне окислення)
методів.
Методи механічної очистки (відстоювання) забезпечують видалення грубих механічних
домішок з води, плаваючих та емульгованих речовин. Дані процеси проходять в канальних
решітках та в пісковловлювачах.
Біологічне очищення органічних забруднень (аеробне окислення) відбувається в
аеробних біореакторах. В аеробних біореакторах створюються оптимальні умови
для формування суспензій із мікроорганізмів, завдяки чому досягається високий ефект
очистки стічних вод.
В аеробних біореакторах проходить деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхневоактивних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться
як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.
Розділення активного мулу від очищеної води здійснюється у відстійнику.
Для знищення патогенних бактерій, що залишаються в очищених стічних водах, і
зменшення таким чином небезпеки зараження води водойм здійснюється знезараження
гіпохлоритом натрію у контактному резервуарі.
Повний хімічний аналіз стічних вод, що потраплятимуть на очисні споруди, і очищеної
води виконується один раз в місяць лабораторією охорони навколишнього середовища по
наступним показникам:
- температура, колір, запах, рН;
- БСК5;
- степінь прозорості;
- хлориди;
- завислі речовини;
- фосфати;
- сухий залишок;
- фториди;
- загальний азот, амонійний азот;
- СПАР;
- нітрати;
- розчинений кисень;
- окислюваність;
- колі-індекс.
Щоденно контроль якості проводитиметься тільки на етапі пуско-налагоджувальних
робіт після відстійника на розчинений кисень, азот амонійний, вміст нітритів і рН.
В процесі очистки господарсько-побутових стічних вод на очисних спорудах
утворююватимуться наступні види відходів:
- стабілізований осад.
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Періодичність вивозу і кількість відходів, що утворилися в кінці визначатимуться в
ході пуско-налагоджувальних робіт.
Таблиця 2
Характеристика відходів по класу небезпеки
Показники вибухо-,
пожежонебезпеки

№
Осади
п/п

1

Відходи
стабілізовані
вологістю
70,0%

Маса по
сухій
речовині,%

Токсичність

нетокс.

Група
горючості

«ГОСТ
12.1.044-64»
негорюч.

Здатність
горіти,
вибухати
при
взаємодії
з водою,
повітрям
та ін.
речовини

-

ГДК
(в
робочій
зоні)
мг/м3

Клас
небезпеки,
код відходів
згідно КВ
ДК 005-96
(об’єм по
с.р.)

«ГОСТ
4 клас
12.1007Код.
76»
9010.2.7.01 (V
Більше
2,5 м3/добу)
10

3.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються
документа
державного
планування,
зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом
Ймовірнівиди впливу на навколишнє середовище локальних очисних споруд:
Повітряне
середовище.Виходячи з біохімічних процесів, які проходять під час
експлуатації устаткування, прогнозується виділення в приземний шар атмосфери незначної
кількості газів. Концентрація забруднених речовин є значно меншою гранично допустимої
концентрації забруднюючих речовин населених місць. Захисні смуги зелених насаджень по
периметру території створять своєрідний бар'єр для розповсюдження забруднених речовин.
Діяльність очисних спорудне передбачає утворення забруднюючих речовин і виділення їх в
атмосферне повітря: очисні споруди незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих
речовин, не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі.
Можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є тимчасові
місця паркування спецтехніки.
Мікроклімат. Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також
вплив фізичних факторів впливу на найближчу житловузону 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.
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Ґрунти.Вплив буде створюватися під час будівництва споруд та характеризується, в
основному, як механічний і супроводжується переміщенням розкритих порід в тимчасові
відвали. Після закінчення будівництва вплив на ґрунти буде виражатися в незначному
ущільненні під основою фундаменту.
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.
Розміщення об’єктів проектування на вказаній території матимуть незначний вплив,
так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та
забудовою населених пунктів.
Біорізноманіття. Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені
насадження та деревну рослинність. Зелена маса, вилучена при будівництві споруд буде
використана для організації рельєфу даної ділянки. Влаштування зелених зон має виключно
позитивний вплив на біорізноманіття.
Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах
проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території
врезультаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.
Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.
В процесі будівництва об’єктів проектування 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.Будівництво очисних споруд забезпечить збереження водних ресурсів
Рожищенської міської ради. Відповідно до проекту буде здійснено очистку стічних вод до
нормативних показників та стабілізацію очищеної води.
Технологічна схема буде функціонувати наступним чином:
Стічні води надходять в усереднювач стоків, де відбувається накопичення та усереднення
стоку з метою забезпечення рівномірної подачі стоків на очистку.
Основна очистка проводиться комбінованими біологічними методами в біореакторах, де
відбувається переведення частини зв’язаного азоту у газоподібний стан і виділення його у
повітря. В аеробноому біореакторі проходить окислення органічних забруднень та переведення
сполук азоту в нітратну форму. Окислення відбувається киснем з повітря, яке нагнітається
повітродувкою через систему дрібнобульбашкової пневматичної аерації. Використання в системі
аерації мембранних аераційних елементів дозволяє значно знизити витрати електроенергії та
зменшити потужність повітродувки. Строк служби мембранних аераторів значно вищий від
звичайних, вони не вибагливі в експлуатації і не потребують спеціалізованого очищення.
Біологічна очистка в аеробних біореакторах здійснюється колонією вільноплаваючих
мікроорганізмів – активним мулом. Видалення затриманих забруднень проходить у відстійнику.
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Його конструкція дозволяє отримувати ефективне розділення суміші активного мулу та
очищеної води. Згідно вимог діючих нормативів очищена вода піддається знезараженню
розчином гіпохлориту натрію, який значно безпечніший ніж вільний хлор. Фінішна стадія
очистки відбувається на біоплато.
Після знезараження очищена вода потрапляєу водовідвіднуканаву.
В процесі окислення кількість мулу в зв’язку з ростом мікроорганізмів і наявністю
органічних забруднень безперервно зростає. Даний мул називається надлишковим, який із
відстійника відводиться в стабілізатор осаду. Стабілізований осад подається насосом на
установку зневоднення. Зневоднення осаду відбувається за допомогою дегідратора. Для
покращення процесу зневоднення у трубопровід подачі осаду на дегідратор насосом-дозатором з
розчинного бачка флокулянту дозується флокулянт.
Частина мулу (рециркуляційний активний мул) надходить із відстійника в аеробний
біореактор, для підтримання необхідної кількості мікроорганізмів активного мулу.
Враховуючи вище перераховане, можна сказати, що дані очисні споруди лише покращать
стан водного середовища населеного пункту.
Відходи. В процесі роботи очисних споруд буде утворюватися стабілізований осад. Даний
вид відходу не є токсичним і відноситься до 4 класу небезпеки, згідно КВ ДК 005-96. Також
передбачається утворення твердих побутових відходів.
Населення та інфраструктура. Прийнятний ризик розвитку шкідливих ефектів вкрай
малий. Реалізація будівництва очисних споруд не вимагає знищення або часткового
пошкодження існуючих техногенних об'єктів.
Вимоги до територій, будинків, споруд, які потрапляють у зону впливу об'єкту
містобудування у разі реалізації наміру забудови - дотримати санітарно-захисну зону (СЗЗ) о меж
житлової забудови, ділянок громадських установ та інших, прирівняних до них об'єктів від
очисних споруд господарсько-побутової каналізації для споруд механічної та біологічної очистки
з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях - дотримується відстань від джерел
забруднення - 150,0 м (ДержСанПІН 173-96, додаток №12, табл., поз.2).
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4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганнямнегативному 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 булоприйнято 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;
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;
8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
8) оцінка ступеню антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що
негативно впливають на екологічну обстановку;
9) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;
10) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів
об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.
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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 № 29) 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.
До довгострокових наслідків відноситься питання утилізації обладнання, а саме очисних
споруд.
Таблиця 3
Оцінка ймовірного впливу планової діяльності на довкілля
відповідно до контрольного переліку

Чи може реалізація Стратегії спричинити:
1
1
2
3
4
5

6
7

8

2

Негативний вплив
Так Ймовірно
Ні

3
Повітря
Збільшення викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел?
Збільшення викидів забруднюючих речовин
від пересувних джерел?
Погіршення якості атмосферного повітря?
Появу джерел неприємних запахів?
Зміни
повітряних
потоків,
вологості,
температури або ж будь-які локальні чи
регіональні зміни клімату?
Водні ресурси
Збільшення обсягів скидів у поверхневі води?
Будь-які
зміни
якості
поверхневих
вод(зокрема таких показників, як температура,
розчинений кисень, прозорість, але не
обмежуючись ними) ?
Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод
у водні об’єкти ?
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4

5
●

●
●
●
●

●
●

●

Пом'якшення
існуючої
ситуації
6

1
9

10

11

12

13
14
15

16

17
18

19
20
21

22
23
24
25

26

27

2

3

Значне зменшення кількості вод, що
використовуються
для
водопостачання
населенню?
Збільшення навантаження на каналізаційні
системи та погіршення якості очисткистічних
вод ?
Поява загроз для людей і матеріальних
об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких,
як паводки або підтоплення) ?
Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих
вод або зміни обсягів води будьякогоповерхневого водного об’єкту ?
Порушення гідрологічного тагідрохімічного
режиму малих річок регіону?
Зміни напряму або швидкості потоків
підземних вод?
Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору
чи скидів або ж шляхом порушення
водоносних горизонтів) ?
Забруднення підземних водоноснихгоризонтів
?
Відходи
Збільшення кількості утворюваних твердих
побутових відходів?
Збільшення
кількості
утворюваних
чинакопичених промислових відходів IV
класунебезпеки ?
Збільшення кількості відходів I-III класу
небезпеки ?
Спорудження еколого-небезпечних об’єктів
поводження з відходами ?
Утворення
або
накопичення
радіоактивнихвідходів ?
Земельні ресурси
Порушення,
переміщення,
ущільнення
●
ґрунтового шару ?
Будь-яке посилення вітрової або водноїерозії
ґрунтів ?
Зміни в топографії або в характеристиках
рельєфу ?
Появу таких загроз, як землетруси, зсуви,
селеві потоки, провали землі та інші подібні
загрози через нестабільність літогенної основи
або зміни геологічної структури ?
Суттєві зміни в структурі земельного фонду,
чинній або планованій практиці використання
земель ?
Виникнення конфліктів між ухваленими
цілями стратегії та цілями місцевих громад ?
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4

продовження таблиці 3
5
6
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

1
28

29

30
31
32
33
34

35

36
37

38
39
40

41

42
43

44

45

2

3
4
Біорізноманіття та рекреаційні зони
Негативний вплив на об’єкти природнозаповідного фонду (зменшення площ, початок
небезпечної діяльності у безпосередній
близькості або на їх території тощо) ?
Зміни у кількості видів рослин або тварин,
їхній чисельності або територіальному
●
представництві ?
Збільшення
площ
зернових
культур
абосільськогосподарських угідь в цілому ?
Порушення або деградацію середовищ
існування диких видів тварин ?
Будь-який вплив на кількість і якість наявних
●
рекреаційних можливостей ?
Будь-який вплив на наявні об’єкти історикокультурної спадщини ?
Інші негативні впливи на естетичні показники
об’єктів довкілля (перепони для публічного
огляду
мальовничих
краєвидів,
появу
естетично неприйнятних місць, руйнування
пам’ятників природи тощо) ?
Населення та інфраструктура
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та
зростанні кількості населення будь-якої ●
території ?
Вплив на нинішній стан забезпечення житлом
або виникнення нових потреб у житлі ?
Суттєвий вплив на нинішню транспортну
систему. Зміни в структурі транспортних
●
потоків ?
Необхідність будівництва нових об’єктів для
●
забезпечення транспортних сполучень ?
Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні
●
комунальні послуги ?
Появу будь-яких реальних або потенційних
загроз для здоров’я людей ?
Екологічне управління та моніторинг
Послаблення
правових
і
економічних
механізмів контролю в галузі екологічної
безпеки ?
Погіршення екологічного моніторингу ?
Усунення наявних механізмів впливу органів
місцевого
самоврядування
на
процеситехногенного навантаження ?
Стимулювання
розвитку
екологічно
небезпечних галузей виробництва ?
Інше
Підвищення рівня використання будь-якого
●
виду природних ресурсів ?
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продовження таблиці 3
5
6

●

●
●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

1
46
47
48
49

50

2
Суттєве
вилучення
будь-якого
невідновногоресурсу ?
Збільшення споживання значних обсягів
палива або енергії ?
Суттєве
порушення
якості
природногосередовища ?
Поява
можливостей
досягненнякороткотермінових
цілей,
які
ускладнюватимуть
досягненнядовготривалихцілей у майбутньому
?
Такі
впливи
на
довкілля
або
здоров’ялюдей,які самі по собі будуть
незначними, але у сукупності викличуть
значний негативний екологічний ефект, що
матиме
значний
негативний
прямий
абоопосередкований вплив на добробут людей
?

3

4

продовження таблиці 3
5
6
●

●
●

●

●

●

●

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовищета здоров'я людей встановила, що
окрім вигод проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності
належного контролю за таким впливом. Тому Рожищенська міська рада буде виконувати
певні дії (які вказані в наступному розділі) для запобігання, скорочення чи зменшення
негативних впливів даного проекту.
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6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної
безпеки,
раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно
максимально повно використовувати сучасні високоефективні технології та матеріали.
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.
Розміщення основного і допоміжного обладнання виконуватиметься згідно вимог
ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В 1.1-7-2016 з дотриманням умов компактності очисних споруд,
мінімальної протяжності технологічних комунікацій, забезпечення оптимального гідравлічного
режиму роботи очисних споруд, використання мінімальної кількості насосів, дотримання правил
техніки безпеки, а також зручності експлуатації очисних споруд каналізації.
Розміщення обладнання, регулюючих і допоміжних ємностей, насосного обладнання,
трубопроводів, запірної і регулюючої арматури може бути уточнено в процесі проведення
пусконалагоджувальних робіт.
Проектом передбачено ряд заходів із захисту навколишнього середовища.
Таблиця 4
Заходи, які передбачається вжити для зменшення навантаження на навколишнє
середовище при будівництві та експлуатації об'єкту планової діяльності
№

Сфера впливу

1

2

1

Повітрянесередовищ
е

Потенційнівпливи
Заходи по скороченню негативного впливу
плановоїдіяльності
3
4
Будівництво об'єкту планової діяльності
Викиди в атмосферу При
будівництві
очисних
споруд
внутрішнього
навантаження на атмосферне середовище
згорання техніки,
носить тимчасовий характер, тривалість
задіяної під час
якого визначається розрахунковим терміном
виконання
проведення будівельних робіт.
будівельних робіт.
Проектом не передбачається (заборонено)
Прогнозується
застосовувати
в
процесі
будівництва
виділення в
речовини, будівельні матеріали, які не мають
приземний шар
сертифікатів якості України. До експлуатації
атмосфери незначної допускати машини та механізми виключно у
кількості газів.
справному технічному стані. Здійснювати
постійний екологічний контроль процесу
будівництва.
Концентрація забруднюючих речовин є
22

значно меншою гранично допустимої
концентрації
забруднюючих
речовин
населених місць.
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продовження таблиці 4
1
2

2
Водне
середовище

3
Скид у поверхневий
водний об’єкт
очищених вод.
Можливий вплив на
підземні водоносні
горизонти.

3

Геологічне
середовище
та грунт

Вплив незначний.
Характеризується, як
механічний і
супроводжується
переміщенням
розкритих порід в
тимчасові відвали,
руйнування грунтового
покриву.
Можливе забруднення
будівельними
відходами, проливами
нафтопродуктів.

4

Рослинний та
тваринний
світ

Вплив прогнозується
незначний і носитиме
тимчасовий характер

4
З метою зменшення впливу на підземні води
передбачити:
-транспортування
та
збереження
сипучих
матеріалів у спеціальних контейнерах;
-своєчасне та якісне упорядкування постійних,
тимчасових під’їзних зовнішніх та внутрішніх
автодоріг
на
майданчиках
(до
початку
будівництва);
-максимальне збереження зелених насаджень на
майданчиках будівництва;
-передбачити вивіз та утилізацію будівельних
відходів
та
рекультивацію
земель
після
завершення будівництва;
-по закінченню будівництва здійснити благоустрій
території з відновленням рослинного покрову;
-забезпечити облаштування тимчасової огорожі
будівельного майданчика.
Герметичність
трубопроводів,
гідроізоляція
ємнісних споруд, що не допускає випадів витоку
неочищених стоків на поверхню землі і у
водоносний горизонт. Висока якість очищення
стічних вод.
З метою охорони геологічного середовища та
грунту передбачено транспортування товарного
бетону
та
розчину
централізовано
в
автосамоскидах із закритими кузовами або в
спеціальному автотранспорті. При виконанні
ізоляційних і покрівельних робіт транспортування
на будмайданчик бітумних матеріалів проводити
автогудронаторами.
На території проектування не передбачено
тимчасові та постійні місця для зберігання
відходів, які можуть бути джерелом забруднення.
Періодичність вивозу і кількості відходів
стабілізованих вологістю 70% визначиться в ході
пуско-налагоджувальних робіт.
Прямий вплив на існуючий рослинний покрив
буде проявлятися при знятті грунтово-рослинного
покриву з території будівництва і в пошкодженні
рослинності
транспортними
засобами
та
будівельною технікою на прилеглій території.
Дана дія носить тимчасовий характер та не
зачіпатиме існуючих лісосмуг. По завершенню
будівельних робіт територія, прилегла до об’єкту
планової діяльності, буде упорядкована.
У більшості випадків розміщення устаткування не
вимагає знищення зелених насаджень та місць
проживання тварин.

24

1
5

6

1

2

3

продовження таблиці 4
2
3
4
Соціальнесередовище
Прогнозуєтьсяпозитивнийвплив Будівництво очисних споруд в
с.Зміїнець надасть нові робочі
місця та покращить соціальнопобутові
умови
проживання
населення.
Техногеннесередовище Впливпередбачаєтьсянезначний Інженерні мережі і пов’язані з
іноситиметимчасовийхарактер
ними споруди виконати згідно
затвердженого графіку виконання
робіт.
Експлуатація обєкту планової діяльності
Повітряне середовище Вплив незначний.
З метою дотримання санітарноПрогнозується виділення в
гігієнічних умов праці, а також
приземний шар атмосфери
покращення умов розсіювання
незначної кількості газів.
забруднюючих
речовин
у
атмосферному
повітрі
передбачити
встановлення
ефективної припливно-витяжної
вентиляції
на
об’єктах
проектування.
Концентрація
забруднюючих
речовин
є
значно
меншою
гранично допустимої концентрації
забруднюючих речовин населених
місць.
Водне середовище
Скиди неочищених стоків у
Заходи
щодо
попередження
поверхневі водні об'єкти
забруднення
підземних
відсутні. Можливий кількісний водоносних горизонтів:
вплив на підземні водоносні
- герметичність трубопроводів,
горизонти.
гідроізоляція ємінсних споруд, що
не допускає випадків витоку
неочищених стоків на поверхню
землі і у водоносний горизонт;
- передбачити зливоприймачі з
подальшим
очищенням
бензомасловловлювачами.
Забруднення
підземних
вод
можливе
при
недотриманні
технологій
або
за
рахунок
людського фактору. Передбачити
належну виробничу дисципліну та
контроль відповідних інстанцій та
посадових осіб. Для очистки
господарсько-побутових
вод
передбачено
вико-ристання
механічних
(проціджування,
відстоюван-ня) та біологічних
(аеробне окислення) методів, які
будуть проводитися на установці КУБО-350.
Геологічне середовище Після закінчення будівництва На території проектування не
та грунт
незначне ущільнення під
передбачено тимчасові та постійні
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основою фундаменту.

4
5

6

Рослинний та
тваринний світ
Соціальне середовище

Вплив відсутній.
Прогнозується позитивний
вплив.

Техногенне
середовище

місця для зберігання відходів, які
можуть
бути
джерелом
забруднення.
Рекомендовано використовувати
електромобілі
на
території
обслуговування
об'єкту
містобудування.
Будівництво локальних очисних
споруд надає нові робочі місця та
покращує
соціально-побутові
умови проживання населення.
При
роботі
з
реагентами
обслуговуючий персонал повинен
дотримуватися вказівок по техніці
безпеки, наведених в розділах
"Техніка безпеки" ГОСТа 4233-77
(NaOCl).
-

Техногенне навантаження не
призведе до змін та деградації
існуючого середовища.
До необхідної умови організації регіональної експлуатації очисних споруд і забезпечення
очистки стічних вод відносять лабораторно-виробничий контроль, що відповідає вимогам
Правил охорони поверхневих вод, Санітарним правилам і нормам охорони поверхневих вод від
забруднення СанПІН № 4630-88, вимогам територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
Лабораторно - виробничий контроль повинен бути організований на усіх етапах і стадіях
очищення стічних вод і обробки осадів як для оцінки кількісних і якісних показників роботи
очисних споруд, так і для реєстрації кількості і якості стічних вод і осадів, що обробляються.
У процесі експлуатації локальних очисних споруд необхідно постійно аналізувати
результати лабораторно - виробничого контролю для забезпечення найвищих техніко економічних показників роботи споруд, удосконалення технологічних процесів, уточнення доз
реагентів.
Систематичний аналіз результатів лабораторно – виробничого контролю повинен бути
спрямований на вчасне виявлення порушень у технологічному процесі і попередження відводу
води, яка не відповідає встановленим вимогам.
Лабораторно - виробничий контроль здійснюють працівники хімічної та бактеріологічної
лабораторій, а також черговий персонал очисних споруд. Відповідальність за проведення
контролю покладається на головного інженера (технолога) споруд, а за достовірність аналізів і
стан метрологічного та матеріально - технічного забезпечення лабораторії - на завідуючого
лабораторією.
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7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі
будь-які ускладнення
Об’єктом планової діяльності є розміщення локальних очисних споруд в межам м.Рожище
Волинської області.
Найкращі доступні технологічні методи – технологічні процеси, методи, порядок
організації виробництва продукції та енергії, виконання робіт або надання послуг, проектування,
будівництва та експлуатації споруд та обладнання, яке забезпечує зменшення та (або)
запобігання попаданню забруднюючих речовин в оточуюче середовище, утворення та (або)
розміщення відходів виробництва, в порівнянні з застосуваннями та найбільш ефективними для
забезпечення нормативів якості навколишнього середовища за умови економічної доцільності та
технічної можливості їх використання.
Альтернатива 1.
«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку
незатвердження зазначеного документа державного планування.
Альтернатива 2
Використання ділянки по вул. Шевченка в межах м.Рожище Волинської області для
розміщення локальних очисних споруд.
Альтернатива 3.
Технічна альтернатива 3 не розглядається, оскільки план дій альтернативи 2 є оптимальним
рішенням. Територіальна альтернатива 3 не розглядається, оскільки територіальна альтернатива
21 є найбільш ефективною з точки зору розташування транспортної інфраструктури та житлової
забудови і дозволяє розмістити об’єкти містобудування з врахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2018,
ДБН В1.1-7-2016, ДержаСанПін 173-96.
При обранні Альтернативи 1 (нульовий сценарій), ситуація залишиться без змін.
Відмова від реалізації будівництва об'єкту, що проектується, призведе до неможливості
впорядкування ділянки, визначеної проектом ДПТ, яка на даний час являється пустирем із
заростями вологолюдивих рослин. А також призведе до неможливості збільшення позитивного
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впливу на соціально-економічне та природнє середовище району. Також відмова від розширення
виробництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно
позначиться на розвитку потенціалу регіону. Негативні фактори при функціонуванні об'єкта, що
проектується можливо оцінити як незначні при дотриманні всіх норм та проектних вимог
При обранні Альтернативи 2.
Розгляд територіальної альтернативи 2. Вибір майданчика будівництва проведено з
урахуванням варіантів можливого розміщення очисних споруд та техніко-економічних
обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціальноекономічного розвитку міської ради.
Вибір земельної ділянки під будівництво обґрунтовано наступним:
 ділянка вільна від забудови;
 екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження
щодо планування діяльності об'єктом проектування витримуються;
 ділянка не належить до пам'яток культурної спадщини, археологічних територій.
Вибір земельної ділянки обгрунтовано стратегічним місцем розташування в планувальній
структурі населеного пункту, району, інженерно-транспортною інфраструктурою, геологічними,
гідрологічними умовами місцевості, що являється найбільш оптимальним.
Розгляд технічної альтернативи 2.
Територія розроблення детального плану земельної ділянки має визначену площу 0,4820
га, що дозволяє відповідно до норм розмістити на цій ділянці проектні споруди, зокрема такі
очисні споруди: "КУБО-350" (в т.ч. перспектива), решітки, зблоковані з пісковловлювачем (в т.ч.
перспектива) та біоплато (в т.ч. перспектива).
Інженерна підготовка проектної частини території передбачена без корінних змін
існуючого рельєфу з мінімальним обсягом земляних робіт.
Водовідведення умовно чистих вод (поверхневих стоків) з території ділянки - відкрите:
від стін споруд уздовж проїздів і майданчиків в понижені місця згідно існуючого вертикального
планування.
Зовнішнє пожежогасіння об'єкту містобудування даної території буде здійснюватися
силами існуючого пождепо м. Рожище, що знаходиться у радіусі нормативної (3 км) доступності
до території проектованих об'єктів. Під'їзд до об'єктів вибраної території пропонується
влаштувати зі сторони проїзду від вулиці Шевченка із твердим покриттям.
Забудова району вул. Шевченка, в межах м. Рожище, забезпечена централізованим
водопостачанням та водовідведенням від мереж міста. Електропостачання споруд пропонується
від існуючих електромереж міста.
Під’їзд до об’єктів вибраної території пропонується влаштувати зі сторони приїзду від
вулиці Шевченка із твердим покриттям.
Основні техніко-економічні показники об’єкту:
- розрахункова продуктивність: 700м3/добу;
- загальна кількість працюючих осіб: 3 особи;
- максимальна потужність споживання електроенергії: 44кВт;
- кількість відходів (мулу): 424 м3/рік.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і
прийнятність планової діяльності і обґрунтування технічних, організаційних, державно-правових
та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено
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вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування локальних очисних
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:
• проаналізовано 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.
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.
Реалізації будівництва локальних очисних спорудпризведе до економічного розвитку
Рожищенської міської ради, а негативні фактори впливу на оточуюче середовище при
функціонуванні очисних споруд можна оцінити як незначні при дотриманні усіх вимог та норм
будівництва та експлуатації.
При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені наступні труднощі:
- відсутність на момент виконання Звіту нормативно методичного забезпечення та
стандартів щодо підготовки Звіту;
- відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан довкілля прилеглих
промислових об’єктів;
- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об’єкту
на довкілля.
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8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків
виконаннядокумента державного планування для довкілля, у тому числі для
здоров’янаселення
На території Волинської області Волинською обласною радою були затверджені такі
регіональні програми:
1) Регіональна програма "Екологія - 2015 та прогноз до 2020 року";
2) Регіональна програма "Питна вода Волинської області" на 2012-2020 роки;
3) Програма поводження з твердими побутовими відходами у Волинській області на
2018-2020 роки;
4) Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020".
Ці регіональні програми включають в себе комплекс заходів, передбачених для здійснення
моніторингу та покращення стану довкілля, в тому числі - здоров’я населення.
Система моніторингу довкілля Рожищенської міської ради – це система спостережень,
збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля,
прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття
рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної
безпеки.
Екологічний та соціальний моніторинг для очисних споруд здійснити з метою
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час їх будівництва і експлуатації
та втілення всіх заходів щодо мінімізації впливу та наслідків на навколишнє середовище.
Екологічний та соціальний моніторинг передбачає можливі загрози та/або виявляє їх
впливи, що не були передбачені раніше. Програма екологічного моніторингу працює під час
будівництва та експлуатації об'єкту.
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.
Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки та на протязі всього
періоду планової діяльності даного об’єкту будівництва, для запобіганням негативному
впливу на довкілля та здоров’я населення , передбачені наступні заходи для здійснення
моніторингу наслідків :
– щодо охорони атмосферного повітря : періодичне взяття проб повітря для аналізу на
вмісту шкідливих домішків; щорічне проведення контролю якості повітря на межі санітарно
- захисної зони та найближчої житлової забудови, на договірній основі
акредитованою лабораторією;
– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів: періодичне взяття проб очищених
стоків для аналізу на вміст шкідливих домішків та речовин;
- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- забезпечення належного поводження з відходами:операції щодо збирання, зберігання,
транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм
екологічної безпеки та законодавства України.
– відновлюванні та охоронні заходи - проведення комплексного благоустрою території,
в т.ч., озеленення території.
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9. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення (за наявності)
Даний розділ не розглядається, адже виконання містобудівної документації «Детальний
план території розміщення локальних очисних споруд по вул. Шевченка в межах м.Рожище
Волинської області» не матиме транскордонного впливу, так як територіально ця ділянка
розташована на значній відстані від меж сусідніх держав
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10. Резюме нетехнічного характеру
Об'єктом планованої діяльності є нове будівництво локальних очисних споруд в межах
м. Рожище. За функціональним регламентом територія призначена для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збиранні, очищення та
розподілення води).
Планується розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (локальних очисних споруд); захисних зелених насаджень - по периметру
визначеної території (6,0 м), де не передбачена забудова та проїзди.
У Звіті з CEO нового будівництва та обслуговування локальних очисних споруд в
м. Рожище Волинської області, проведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої
діяльності в районі його розміщення.
Даний документ - Резюме нетехнічного характеру (РНХ) - містить коротку
інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до
запропонованої діяльності. Також надаються відповідні заходи по зниженню негативних
екологічних та соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та
експлуатації об’єкту планованої діяльності.
Цей документ (РНХ) буде розміщений у зазначеному нижче місці для ознайомлення і
для надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо
екологічних, соціальних та інших аспектів цього проекту.
Рожищенська міська рада:
45100, вул. Незалежності, 60, м. Рожище
Рожищенська міська рада, Волинської області
Телефон +38 03368-21541
Е-mail:m_rada@i.ua
Опис запропонованої території розміщення об’єкту планованої діяльності

Рис.2 - Місце розташування об’єкту планової діяльності
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Вибрана земельна ділянка обмежена: з Півночі, Півдня та Сходу - землі Рожищенської
міської ради (луки, городи, с/г угіддя - землі загального користування населеного пункту
рекреаційного призначення), існуючі водовідвідні канави, об'єкти комерційного призначення
(торгівельно-складські приміщення - тільки з Півночі); із Заходу - землі Рожищенської міської
ради (луки, городи, с/г угіддя - землі загального користування населеного пункту рекреаційного
призначення), існуюча водовідвідна канава, землі загального користування (проїзд), об'єкти
інженерно-комунального призначення: КНС, КТП, а також об'єкти комерційного призначення АЗС, СТО, торгівельно-складські приміщення.
Територія проектної земельної ділянки межує з водопровідними канавами зі смугою
відведення 5 м. Межі охоронних зон інженерних мереж та споруд дотримуються згідно чинних
будівельних норм для проектування. Зовнішня межа водоохоронної зони річки Стир
дотримується уздовж урізу води згідно проекту відведення.
Земельна ділянка вільна від цінних зелених насаджень. Проектна площа становить
0,4820 га, що дозволяє відповідно до норм розмістити на цій ділянці проектні споруди. Санітарні
та екологічні умови задовільні. Пам'ятки культурної спадщини та археології на території ділянки
відсутні. Зона санітарної охорони навколо очисних споруд згідно висновку державної санітарної
епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України від 23.06.2016 р. №05.03.0204/20734 - складає 35 м.
Розміщення локальних очисних споруд по вул. Шевченка в межах м. Рожище Волинської
області дозволяє економічно, екологічно та естетично структурувати визначену територію,
пустир із заростями вологолюбивих рослин, підлягає впорядкуванню благоустрою для
розміщення та експлуатації будівель та споруд технічної інфраструктури (для нового
будівництва локальних очисних спорудах на визначеній проектом земельній ділянці).
Для очистки господарсько-побутових стічних вод прийнята технологія, яка розроблена
ТзОВ „Комфорт - Еко”. В даній технології очистки використовується установка „КУБО”
(Компактна установка біологічної очистки), яка за результатами Висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України є безпечною для здоров`я
людей і відповідає вимогам СанПиН 4630-88 «Санитарные нормы охраны поверхносных вод от
загрязнения».Запроектована технологія є оптимальною для даного об’єкту, так як її застосування
дозволить:
- здійснити очистку стічних вод до нормативних показників;
- здійснити стабілізацію очищеної води;
- отримати в 2-3 рази менше відходів в порівнянні з традиційними схемами;
- компактно розмістити очисне обладнання, при цьому скоротити довжини комунікацій,
кількість апаратури, насосів та допоміжного обладнання.
Для організації технологічного процесу передбачається використання новітніх технологій,
автоматичного управління та контролю за проведенням процесів.
Потреба в трудових ресурсах становить 3 робочих місця і буде задовольнятись за рахунок
місцевогонаселення.Робота очисних споруд автоматизована і не потребує постійного
обслуговування. Обслуговуючий персонал працююватиме періодично, тільки при виникненні
несправностей на станції. Оператор при експлуатації станції очистки проводить контроль по
роботі станції – два рази на добу.Кількість робочих змін на добу – 1.Тривалість робочої зміни – 8
год.Тривалість робочого тижня на одного працюючого складає не більше 40 год на місяць.
Підготовка проекту включає базову оцінку екологічних умов майданчика проекту,
прилеглої території, екологічного та соціального впливу.
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Розміщення стратегічного, потужного об'єкту інженерно-комунального призначення на
обмеженій площі за межами житлових, історико-культурних, на вільній резервній території, не
лише робить економіку міста більш ефективною через зниження транзакційних витрат, але й
дозволяє покращити якість життя та екологічний стан.
Негативні фактори впливу на оточуюче середовище при функціонуванні очисних споруд
можна оцінити як незначні при дотриманні усіх вимог та норм будівництва та експлуатації. В
цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та
задоволення потреб місцевого населення.
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