
 

Довідка про консультації з органами виконавчої влади 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 статтей 12 та 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 

від 10.08.2018 року, 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, встановлено, що: 

1. Консультації щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. 

1.1. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 

інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав 

заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Управління екології та 

природних ресурсів Волинської ОДА. 

1.2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 

інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав 

заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Управління охорони здоров’я 

Волинської ОДА. 

1.3. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист з 

пропозиціями від Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА № 1711/15/2-19 

від 15.05.2019 року.  

Пропозиції, надані Управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА, були 

враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку до ДПТ. 

1.3. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист про 

відсутність зауважень та пропозицій від Управління охорони здоров’я Волинської ОДА 

№1375//2-19 від 24.05.2019.  

2. Консультації щодо ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

2.1. ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових 

носіях в Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. 

2.2.  ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових 

носіях в Управління охорони здоров’я Волинської ОДА. 

2.3. ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових 

носіях в Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 

2.4. ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку надані на електронних та паперових 

носіях в Міністерство охорони здоров’я України. 

2.5. До ДПТ та звіту про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист 

з пропозиціями та зауваженнями від Управління екології та природних ресурсів Волинської 

ОДА. 

Пропозиції та зауваження, надані Управлінням екології та природних ресурсів Волинської 

ОДА, були  враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку та ДПТ. 

2.6. Протягом встановленого терміну (30 днів) після подання ДПТ та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку на електронних і паперових носіях, зауважень та пропозицій в письмовій 



 

формі щодо ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку від Управління охорони здоров’я 

Волинської ОДА – не надходило. 

Згідно ст.13 п.3 ЗУ Про Стратегічну екологічну оцінку – у разі неподання зауважень та 

пропозицій щодо ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку від керуючих органів протягом 

зазначеного строку (30 днів) вважається, що зауваження і пропозиції відсутні. 

2.7. До ДПТ та звіту про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист 

з пропозиціями та зауваженнями від Міністерства енергетики та захисту довкілля України 

№ 26/1.4-15.2-713 від 10.01.2020 року. 

Пропозиції та зауваження, надані Управлінням екології та природних ресурсів Волинської 

ОДА, були  враховані у звіті про стратегічну екологічну оцінку та ДПТ.(додаток 1) 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№пп 

Уповноважений 

орган 

Редакція частини   проекту  

ДДП /звіту про СЕО, до якого 

висловлене зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження/пропозиції Спосіб 

врахування 

(враховано/ 

не 

враховано/ 

враховано 

частково 

Обґрунтування 

До ДПТ та Звіту про СЕО 

1. Мністерство 

енергетики 

та захисту 

довкілля 

України 

Звіт СЕО У звіті відсутнє передбачене пунктом 8 

частини другої статті 11 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» 

обгрунтування виправданих 

альтернатив, що розглядалися, у тому 

числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації та технічних 

засобів під час здійснення такої оцінки). 

Враховано Розділ 7 доповнено згідно зауваження 

2. Мністерство 

енергетики 

та захисту 

довкілля 

України 

Звіт СЕО У розділі 9 звіту «Заходи, передбачені 

для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення» необїхідно 

визначити показники, етапи та строки 

для проведення моніторингу, вказати їх 

нормативні значення, встановити 

цільові параметри. 

Враховано Розділ 9 доповнено згідно зауваження 

Додаток 1  



 

 


