Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
Ємільчинська селищна рада оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Ємільчинської
селищної ради на 2020 рік.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Програми економічного і соціального розвитку Ємільчинської селищної ради
на 2020 рік
1) Замовник стратегічної екологічної оцінки
Виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради.
2) Вид та основні цілі документу державного планування
Програма економічного і соціального розвитку Ємільчинської селищної ради на 2020
рік (далі – Програма) є основним прогнозним і програмним документом економічного і
соціального розвитку Ємільчинської селищної ради як складової частини загальної системи
державного регулювання економічного і соціального розвитку держави.
Проект Програми розроблено схвалено рішенням виконкому селищної ради від
29.11.2019 №152.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
программ економічного і соціального розвитку України» Програма економічного і
соціального розвитку на короткостроковий період розробляється щороку.
Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку розробляються
у строки та у порядку, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 р. №621.
Показники прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
є орієнтиром для розроблення суб'єктами підприємницької діяльності власних прогнозів,
планів, бізнес-планів та інших документів.
Крім того, затверджена Програма є основою для визначення обєктів, на фінансування
яких виділяється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
3) Те, 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)
Проектом Програми економічного і соціального розвитку Ємільчинської селищної
ради передбачено виконання низки природоохоронних заходів та заходів, які вірогідно
матимуть вплив на довкілля:
- реконструкція каналізаційного колектора діаметром 500 мм по вул. 1 Травня в смт.
Ємільчине;
- роботи з благоустрою на території ОТГ (ремонт та заміна огорожі біля кладовищ,
знесення аварійних, сухостійних дерев, поточні ремонти об’єктів благоустрою)
- поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине
(реконструкція) на р.Уборть;
- створення рекреаційних зон та озеленення населених пунктів;
- придбання контейнерів для сміття, техніки та механізмів для селищної ради та
комунальних підприємств селищної ради;
- виготовлення генерального плану та плану зонування смт. Ємільчине;
- проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь;

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.
Пунктами 10, 11 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку вплив на
довкілля», визначено, що планова діяльність із проведення робіт з розчищення і
днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;
утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів
відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
4) Ймовірні наслідки, зокрема: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я
людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми,
зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат;
геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси; атмосферне повітря; водні ресурси;
біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.
а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:
Виконання зазначених заходів Програми економічного і соціального розвитку
Ємільчинської селищної ради на 2020 рік, визначатиме наступний вплив на навколишнє
середовище.
Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.
Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище не очікується.
Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва обєктів,
передбачених Програмою є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на
будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел
шуму припиниться.
Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт (реконструкція
каналізаційного колектора діаметром 500 мм по вул. 1 Травня в смт. Ємільчине , поліпшення
технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине (реконструкція) на
р.Уборть) передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище (1-3 м).
Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Перед проведенням будівельних робіт,
передбачених Програмою, будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких
визначиться необхідність зняття родючого шару ґрунту (за наявності) або відсутність такої
необхідності. Очікується незначний вплив на довкілля.
Вплив на водне середовище. При виконанні робіт з поліпшення технічного стану та
благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине (реконструкція) на р.Уборть передбачається
незначний вплив на водне середовище річки Уборть (зниження рівнів води, часткове
помутніння), який після закінчення робіт припиниться.
Вплив на рослинний світ. При виконанні робіт з поліпшення технічного стану та
благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине (реконструкція) на р.Уборть передбачається
незначний вплив на водну флору (часткове пошкодження донної та берегової рослинності –
очерету, викорчовування до 20 деревнецінних прорід та фаутних, а також чагарників на
площі 0,6 га). Відновлення берегової та донної рослинності очікується на наступний рік після
завершення робіт, відновлення деревної рослинності на березі замість видаленої не
передбачається.
Вплив на тваринний світ. При виконанні робіт з поліпшення технічного стану та
благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине (реконструкція) на р.Уборть передбачається
незначний вплив на водну фауну (відлякування риб та ракоподібних) від місць постійного
перебування, який після закінчення робіт припиниться. В період нересту риб та раків роботи
із розчищення і днопоглиблення русла та дна не будуть виконуватися.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні
об’єкти не очікується.
Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне
сміття, вийнятий ґрунт, обрізки дроту, використані пакувальні матеріали, тверді побутові
відходи.
Всі відходи будуть збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися
спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.
Впливів на соціальне середовище. Усі обєкти, передбачені Програмою, спрямовані на
покращення соціального середовища. Помітних негативних впливів на соціальне середовище
не очікується.
б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:
Проектом Програми не передбачено виконання робіт на чи поблизу територій, які
мають статус природно-заповідних об’єктів.
в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля
Транскордонний вплив на довкілля Програмою не чиниться.
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено
Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено) немає.
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність затвердження
Програми.
6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що будуть
використані під час стратегічної екологічної оцінки
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і
формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли
бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого
з імовірних варіантів впливу).
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за
її наявності):
- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту
Програми;
- статистичну інформацію щодо території планованої діяльності;
- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні
спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
- дані топографічних та геологічних вишукувань;
- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел
викиду;
- статистику захворюваності місцевих жителів;
- іншу доступну інформацію.
7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи
із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені
законодавством та нормативно-правовими актами. Зокрема:
- для зменшення шумового забруднення планується використовувати сучасні
механізми та обладнання з низькими шумовими характеристиками;
- відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та
передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого
поводження;

- на території населених пунктів селищної ради плануються роботи з благоустрою і
озеленення;
- для зменшення впливу на водне середовище річки Уборть роботи проводитимуться з
максимальним врахуванням сезонного підвищення (весна) та зниження (кінець літа, осінь)
рівня води в річці;
- для зменшення впливу на тваринний світ річки Уборть в період нересту риб та раків
роботи із розчищення і днопоглиблення русла та дна не будуть виконуватися.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених частиною другою
статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання
Виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради (вул. Соборна, 51, смт Ємільчине
Житомирська область, 11201, тел./факс (04149) 2-12-10, е-mail: emrada1@ukr.net).
Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного та
соціального розвитку селищної ради на 2020 рік.

