
Повідомлення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки Генерального плану та плану зонування території села Неньковичі 

Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області
Зарічненська селищна рада Вараського району Рівненської області повідомляє 

про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 
Генерального плану та плану зонування території села Неньковичі.

Замовник стратегічної екологічної оцінки Генерального плану та плану 
зонування території села Неньковичі - Зарічненська селищна рада.

Процедура громадського обговорення обсягів СГО генерального плану 
триватиме 15 днів з дати опублікування даного оголошення.

На протязі 15 робочих днів від громадян приймаються зауваження, зауваження 
та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівень деталізації , що 
включені до звіту про визначення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану 
та плану зонування території села Неньковичі.

З текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
матеріалами проекту Генерального плану та плану зонування до управління охорони 
здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації й департаменту екології та 
природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації можна ознайомитися 
в приміщенні Зарічненської селищної ради за адресою: Рівненська обл., Вараський р- 
н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд. 11 та на веб-сайті Шрз://2аг1§.сот.иа.

Письмові зауваження від громадян прийматимуться в приміщенні селищної ради 
за адресою: Рівненська обл., Вараський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд. 11.

Необхідність поведення транскордонних консультацій щодо проекту документу 
державного планування -  відсутня.

Голова Зарічненської 
селищної ради ОТГ КВАЧУК Богдан Валентинович
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ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул.Центральна, буд.11, смт Зарічне, Вараського району, Рівненської області, 34000, 
тел.(03632)3-07-80, 0971200414; Е-таіІ: гасІагагісИ(5)икг.пеі: Код ЄДРПОУ 04385632

(дата) (реєстраційний номер)

Директору департаменту екології та 
природних
ресурсів Рівненської обласної державної 
адміністрації В.Захарчуку

Директору департаменту охорони здоров’я 
Рівненської облдержадміністрації 
Ю.Осіпчуку

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

Генерального плану з планом зонування с.Неньковичі Вараського району
Рівненської області

У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Неньковичі, відповідно до Законів 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну 
оцінку», виконавчий комітет Зарічненської селищної ради оприлюднює Заяву про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту, а саме: «Генеральний план з 
розробкою плану зонування території села Неньковичі Вараського району Рівненської 
області

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Проекту Генерального плану з розробкою плану зонування території 
села Неньковичі Вараського району Рівненської області

Інформація про заявника
Зарічненська селищна рада Вараського району Рівненської області, вул.Центральна, буд.11, 
смт Зарічне, Вараського району, Рівненської області, 34000, тел.(03632)3-07-80

Характеристика документа державного планування 

Вид документа державного планування
Генеральний плану та план зонування території с.Неньковичі Зарічненської селищної 
ради Вараського району Рівненської області
Генеральний план населеного пункту є основним-видом містобудівної документації на 
місцевому рівні, призначеної для довгострокової стратегії планування, забудови й іншого 
використання території населеного пункту. Генеральний план розробляється та 
затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських 
і приватних інтересів. Відповідно до затвердженого генерального плану розробляється 
план зонування території , детальні плани територій, програми соціально-економічного 
розвитку , галузеві схеми розвитку інженерно- транспортної інфраструктури, документація 
з землеустрою, проектна документація на будівництво.



Основні цілі документа державного планування
• визначення основних принципів та напрямків планувальної організації та 

функціонального призначення території;
• урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, 

забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, 
санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 
законодавства;

• обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
• забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку 

населеного пункту;
• визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, 

наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення, передбачених 
законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

• розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів;

• розроблення заходів щодо пожежної безпеки.
• формування системи громадського обслуговування населення;
• визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок населеного 

пункту;
• організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, 

інженерної підготовки та благоустрою, доведення рівня проживання людей до 
сучасних стандартів в частині розширення інженерних мереж ;

• організації захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів;
• організації охорони навколишнього середовища;
• організації охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру 

середовища історичних населених пунктів;
• поліпшення зонування територій, створення додаткових об’єктів сервісу тощо;
• гармонізувати громадські й приватні інтереси,

а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння 
територій.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу шкідливості 
та встановлення розміру санітарно-захисної зони.
Зв’язок з іншими документами державного планування
Відповідно до адміністрасивно-територіального устрою України Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» визначено три ієрархічні рівні містобудівної 
документації . Перший рівень-загальнодержавний (Генеральна схема планування території 
України та схеми планування окремих територій України). Регіональний рівень 
передбачається розроблення схем планування Автономної Республіки Крим, , областей, 
адміністративних районів. На місцевому рівні передбачається розроблення генеральних 
планів населених пунктів, детальних планів територій та планів зонування територій.

Програми розвитку регіонів та населених пунктів , програми господарського, 
соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною 
документацією. Вимоги містобудівної документації є обовязковими для виконання всіма 
субєктами містобудування.

При розробленні Генерального плану та плану зорування території с. Неньковичі 
враховується Генеральна Схема планування території України, Схема планування 
території Рівненської області, Схема землеустрою і техніко- економічні обгрунтування 
використання та охорони земель частини території Зарічненського району Рівненської 
області (Неньковицької сільської ради), 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 , 
інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого 
використання території

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації 
видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття 
рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 
статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття 
рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села ЛГеньковичі Вараського 
району Рівненської області на території села не передбачено розміщення і подальше 
функціювання об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на 
довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна 
функціонального призначення територій.

Генеральний план села Неньковичі є містобудівною документацією місцевого рівня, 
яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови 
та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження 
Зарічненської сільської ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації 
та функціонального призначення території, формування системи громадського 
обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, 
інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і 
техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та 
збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, 
традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Неньковичі вирішуються наступні питання:
> обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних 

напрямів використання територій;
> урахування державних, громадських і приватних інтересів під 

час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням 
вимог містобудівного,санітарного,екологічного,природоохоронного, протипожежно 
го та іншого законодавства;

>  обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
> забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів 

сталого розвитку населеного пункту;
>  визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно- 

оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, 
встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, 
забудову та інше використання;

>  розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів;

> розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.



З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту виконаний план 
зонування території.

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування 
території України, Схема планування території Рівненської області, 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, інформація містобудівного, земельного та 
інших кадастрів, заяви щодо забудови,та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на 
довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план с. Неньковичі є основним 
видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування 
здійснення довгострокової стратегії планування і забудови території даного населеного 
пункту. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 
забудови, ландшафтної організації території.

Відповідно, на підставі генерального плану населеного пункту та плану зонування в 
майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, 
зокрема, визначають:

• функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї
чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з 
будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

в містобудівні умови та обмеження;
• потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце

їх розташування;
• доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
• черговість та обсяги інженерної підготовки території;
® систему інженерних мереж;
• порядок організації транспортного і пішохідного руху;
а порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у

формуванні екосистем.
Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

• відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні;

• планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної 
охорони);

• охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від 
об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та 
встановлення розміру санітарно-захисної зони.

В генеральному плані села Неньковичі планувальні обмеження представлені 
санітарно-захисними зонами від комунальних об’єктів. Вони відносяться до ІУ-У класу 
шкідливості.



Планувальні обмеження:
Об’єкти Санітарно-захисна

зона
Примітки

1. Комунальні об’єкти
Артезіанські свердловини 30,0 м. Проект
Очисні споруди (для всього села) 200,0 м. Проект
Кладовища діючі / проектні 100м/300 м Існуюче, проектне
Сміттєзвалище 300,0 м Існуюче
кнс 15,0 м. Проект
Пожежне депо 30,0 м Проектне

2. Транспортні, транзитні коридори
ЛЕП 10 кВ 10 м Існуюча
Автомагістраль ІУтехн.кат. 50м Існуюча

3. Виробничі підприємства
Виробнича територія V класу шкідливості 50м Проект
Виробнича територія IV класу шкідливості 100м Проект

4. Охоронні протипожежні зони лісу
Ліс хвойний /змішаний/ листяний 100м /50м / 20 м Існує

5. Водоохоронні зони
Річка, струмок 25 .м існує
Смуги відводу меліоративних каналів 25 м/ 10м / 6м існуючі

Генеральним планом с. Неньковичі визначається розташування та уточнення таких 
обєктів, що здійснюють вплив на довкілля та щодо яких здійснюється оцінка впливу 
навколишнього середовища:

- Водозабірні свердловини з охоронними зонами (1,2,3 пояси санітарної охорони);
- Санітарно-захисні зони повітряних ліній електропередач (ПЛЕ), територія яких 

розташовується вздовж кожної ПЛЕ по обидва її боки;
- Санітарно-захисна зона насосних каналізаційних станцій;
- Санітарно-захисна зона очисних споруд;
- Санітарно-захисна зона пожежного депо;
- Санітарно-захисна зона кладовища;
- Санітарно-захисна зона автомагістралі IV- технічної категорії;
- Проведення робіт з розчищення та днопоглиблення русла та дна річки,
- Реконструкція меліоративних каналів ;
- Рекультивація порушених земель.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу шкідливості та 
встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації 
документа державного планування:
Визначення обсягу СЕО
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних 
проблем наявних на території села.
Визначення основних екологічних проблем:

Основними екологічними проблемами с. Неньковичі є:
1. Повітряний басейн:

- забруднення повітряного басейну автотранспортом.
2. Водні ресурси:

- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних
смуг.



- відсутність централізованої каналізації;
- відсутність системи очищення дощових і талих вод.

3. Земельні ресурси:
- інтенсивне сільськогосподарське використання земель;
- відсутність геоекологічної інфраструктури (лісосмуги, пасовища, тощо);
- зниження родючості ґрунтів;
- наявність кладовища традиційного поховання в межах населеного пункту.

4. Здоров'я населення:
- незадовільна доступність та якість питної води .

5. Санітарна очистка території:
- нездійснення роздільного збору ТГІВ;
- наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.
Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей 
охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту 
генерального плану, були розглянуті стратегічні, цілі та завдання щодо 
виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Обласна програма охорони 
навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки, затверджена 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.01.2017 № 24; 
Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Рівненській області.

Цілі охорони довкілля
відносно виявлених екологічних проблем території

Сфера охорони довкілля О сновні виявлені проблеми, 
пов’язані з проектом Д Д П

С тратегічні цілі інш их актів  
законодавства, які маю ть  
віднош ення до виявлених  

проблем
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту Зменшення техногенного 

навантаження на атмосферне 
повітря.

Водні ресурси Забруднення стічними 
відходами життєдіяльності 
населення та господарств. 
Відсутність станції очищення 
дощових і талих вод.

Будівництво централізованих 
каналізаційних мереж. 
Покращення якості питної 
води.
Будівництво очисних споруд 
для всього села.

Земельні ресурси
Інтенсивне 
сільськогосподарське 
використання земель, 
наднормативне внесення 
отрутохімікатів, мінеральних 
добрив, зниження родючості 
ґрунтів, водна ерозія.

Біологічне забруднення ґрунтів 
в наслідок діяльності кладовищ

Поліпшення малопродуктивних 
земельних угідь.
Створення захисних лісових 
насаджень і полезахисних смуг.

Поступове припинення 
діяльності кладовища, що 
знаходяться поруч з житловою 
забудовою з метою 
поступового зменшення їх СЗЗ 
до 100 м.



Поводження з відходами Несанкціоновані сміттєзвали
ща, відсутність роздільного 
збору ТПВ.

Збір та перевезення ТПВ. 
Впровадження роздільного 
збору ресурсоцінних 
компонентів ТПВ. Створення 
системи ефективного 
видалення відходів.

Зелене господарство
Незадовільний стан озеленення 
території населеного пункту.

Покращення стану зелених 
насаджень на території 
населеного пункту за рахунок 
знесення аварійних, фаутних 
дерев та сухостою, 
пухонесучих тополь, створе
ння паркових зон.

ЙМОВІРНІ НА СЛІДКИ:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:
•  влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити 

рівень забруднення ґрунтових вод;
• влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість 

питної води;
• відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного 

призначення, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє 
природне середовище від забруднення автотранспортом;

• закриття існуючого кладовища, та виділення території під нове, щоб в СЗЗ не 
потрапляла житлова та громадська забудова;

• звільнення території села від несанкціонованих полігонів/сміттєзвалищ позитивно 
вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:
- території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні.

Територія села Неньковичі не потрапляє в екологічні коридори перспективної 
екомережі області.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у  тому числі для здоров’я населення
- населений пункт, для якого розробляється генеральний план з планом зонування, 
знаходиться на території Рівненської області, яка не граничить з сусідніми державами —  
транскордонні наслідки відсутні.

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ. ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Неньковичі і 
з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків 
передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ

ОЦІНКИ
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

• доповідь про стан довкілля,
• статистичну інформацію,



• лабораторні дослідження стану довкілля,
• дані моніторингу стану довкілля,
• пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану та 
плану зонування с. Неньковичі Вараського району Рівненської області та ( за наявності) 
проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на 
офіційному веб-сайті замовника: 1Щрз://2агЩ.согп.иа з метою одержання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості.

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до:

Зарічненська селищна рада Вараського району Рівненської області, вул.Центральна, 
буд.11, смт Зарічне, Вараського району, Рівненської області, 34000, тел.(03632)3-07-80, 
+380971200414; Е-таі1:гасІа2агіс1і@икг.пеІ

С троки подання
15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

(відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

Голова Зарічненської 
селищної ради ОТГ КВАЧУК Богдан Валентинович


