Довідка про результати громадського обговорення до детального плану
території та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщення локальних
очисних споруд по вул. Шевченка в межах м.Рожище Волинської області
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555
від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року встановлено, що:
1. Відомості про громадське обговорення заяви про визначення стратегічної
екологічної оцінки.
1.1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану
території для розміщення локальних очисних споруд по вул. шевченка в межах м.Рожище
Волинської області – далі ДПТ, розміщена на офіційному сайті Рожищенської міської ради
(https://rozhrada.gov.ua/detalni-plani-teritorij-09-01-20-11-05-2019/) 08.05.2019року.
1.2. Повідомлення щодо оприлюднення заяви про визначення стратегічної екологічної
оцінки ДПТ, опубліковано в газеті «Афіша Волині» від 08.05.2019 р.
1.3. Повідомлення щодо оприлюднення заяви про визначення стратегічної екологічної
оцінки ДПТ, опубліковано в газеті «Програма-Панорама» від 09.05.2019 року.
1.4. Протягом встановленого строку громадського обговорення (15 днів з дня
опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки) – коментарів,
пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.
2. Відомості про громадське обговорення ДПТ та звіту про визначення стратегічної
екологічної оцінки.
2.1. ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку, а також повідомлення про
оприлюднення проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку оприлюднені на
офіційному сайті Рожищенської міської ради (https://rozhrada.gov.ua/detalni-plani-teritorij-09-0120-11-05-2019/) 06.06.2019 року у з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій від
громадськості.
2.2. Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну
оцінку опубліковано в газеті «Афіша Волині» від 06.06.2019 року.
2.3. Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну
оцінку опубліковано в газеті «Програма-Панорама» від 06.06.2019 року.
2.4. Протягом встановленого строку громадського обговорення (30 днів з дня
публікування ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку) – коментарів, пропозицій та
зауважень від громадськості не надходило.
3. Відомості про громадське слухання ДПТ та звіту про стратегічну екологічну
оцінку.
Громадські слухання не були проведені, у зв’язку з відсутністю зауважень та пропозицій
громадськості.
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4. Обгрунтування обрання саме цього документа державного планування у тому
вигляді, в якому він запропонований до затвердження серед інших виправданих
альтернатив, предствлених до розгляду.
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.
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