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Заява 

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

 

Генеральний план та план зонування с. Вельбівно Острозького району 

Рівненської області 
                    (проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів) 

 

   1.Інформація про заявника 

       Вельбівненська сільська рада Острозького району Рівненської області 

(повне найменувагня органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,який є відповідальним за розроблення документа державного 

планування та здійснює загальне  керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу 

державного планування) 

вул.Гагаріна, 16 Острозький район с.Вельбівно,35809 
                                                 (місце знаходження(поштовий індекс,адреса),контактний номер телефону)  

 

   2. Характеристика документа державного планування 
Вид документа державного планування 

Генеральний план та план зонування с.Вельбівно Острозького району Рівненської 

області 

 

Основні цілі документа державного планування 

- аналіз напрямків економічного і просторового розвитку с. Вельбівно; 

- вирішення основних питань планування території; 

- визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок населеного пункту; 

- визначення джерел та мереж водопостачання, каналізації,електричних мереж; 

- моделювання і прогнозування розвитку транспортної мережі; 

- максимально зберегти цінні риси й особливості існуючої забудови,історичних та 

 археологічних пам’яток, особливо цінні ділянки навколишнього природного середовища, 

зберігаючи унікальні планувальні особливості існуючого населеного пункту; 

- доведення рівня проживання людей до сучасних стандартів в частині розширення  

інженерних мереж; 

- поліпшення зонування територій, створення додаткових об’єктів сервісу тощо 

- гармонізувати громадські й приватні інтереси ; 



 

 

Програма економічного та соціального розвитку Острозького району  

спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного 

пункту та її елементів 

Зв’язок з іншими документами державного планування 

 

  3. 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) 

 

- влаштування інженерної інфраструктури населеного пункту: будівництво 

очисних споруд, об’єктів централізованого водопостачання; 

- проведення робіт з розчищення та днопоглиблення русла та дна річки; 

 

   4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації 

документа державного планування: 

 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

 

Вплив на атмосферне повітря, воду, грунти, природні ресурси, флору і фауну), а 

також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення , 

соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток 

інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів 

для рекреаційних цілей тощо) 

 

- для територій з природоохоронним статусом 

 

На території с. Вельбівно Вельбівнеської сільської ради відсутні території 

природно –заповідного фонду 

 

- транскордонні наслідки для довкілля , у тому числі для здоров’я населення 

Не передбачаються 

  

   5.Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому 

числі якщо документ державного планування не буде затверджено 

Не розглядались 

 

6. Дослідження , які необхідно провести методи і критерії, що використовуватимуться під 

час стратегічної екологічної оцінки 

 

За адміністративними даними, статистичною інформацією, за результатами 

досліджень, консультації та обговорення проектів документів 



 

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення  та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування 

 

Перевірка достовірності даних, аналіз можливих альтернатив, вивчення 

передових методик та досвіду реалізованих проектів 
 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану 

та плану зонування с. Вельбівно Острозького району Рівненської області та ( за 

наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті замовника: 

Острозька райдержадміністрація 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 

Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області 
(найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного 

планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу 

державного планування) 

 

вул. Гагаріна,16 ,Острозький р-н,с. Вельбівно 

тел.51-2-42, e-mail: V 35809 @gmail.com       
поштова адреса,електронна адреса,номер телефону та контактна особа 

 

Строки 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») 

 

 

 

________________________________                                                         ______________ 
          (представник замовника)                                                                                                                                        (підпис) 


