
Заппа ііро визначення обсягу прятвг чно екологіяііоіоіі ікіі (своі
докуме та державного нла ування (ддп)

іарцоіо очищення населених пупКґІп гіреькыо іьеькоі ради,
нориенільовкого району, Київської пблигґі»

«Схема сні

І. Зимовим Управління жиглонткомуншьншо іооііолароіоа іа каііііаіьііоіо
оунівяиіігва виконавчою комітету Гірськоі еільоькоі рани Бориспільського рцйппу Київськоі

пвиі |2. Вид на ос
планування.

«Схема еанітарното очищення Пашлспих путіктів ґірсьиоі оільськоі ради
Ьорисііільсскоіо раиоііу Кижсько області» (палі . Схема) с ,ііокументом цержаоноіо
планування міоііоноіо ріпня ін,-ія як . нішювішю по нуіікту і ст тіі 2 Закону Украіни кПро

еі-і-іііу екологічну оцінку» ЩЮВЩШІЬСЯ сіраіеі-ікна екологічна оцііікн (ніші . с (»
Розроблення екони санітарного ониіцеііпя шійсшоспіся ііьіііоіііцііо по наказу

Міііретіоііу України він 2311342017174 м57 кііро 'За'івер,'|женііи Поршіиу ртробпепня,
іішщіжсиня іа' твердження схем санітарного очищення ііасслсних пупктівш склад та зміст
визначиться ДБН Б,2,2-6'20]3 «Склад іа чмт схеми санітариот очищених населеного
пункту»

Мсшю схеми оанііарііого оііиіоеінія : впроваджсппя системи поводження з відкопали.
яка вооеніеяунптине змеііпіеніія обсліів захоронення в', колія. ініровалжоіііія розл ініоі-о
понраппя віпионін, бсзпсчцс ііоаоііяіенііи з відходами, в і,-і, ііооозпочмими ьідхшшми у с-іооніі
лооуіових іііііяопііі. мдксимшіітіш можливе яикориоіаніія ііі-оринііоі' сировини в ск.-іалі
віііяоііііі. створення системи прибирання шригоріі' поселения пункт-ів. яка ііоііереджуватпмс
ПСГА'ГИШІИЙ вплив на ііоакіпля та зменшення ііебетііоки ііоі-атиііноіо іпіпиоу ііа здоровя
ііаеолоініи.

Схема наі-име зв'язок з докумонтами дорікааііоі-о нлануііаінія о Ефсрі еанітарііото
очищення населених уіікііи гірської сільської ради Борііоііілікіліоіо району Киїжькпї
обои і”

. ііроі-рама пооопжоінія з пооуяоаями інцкопами на і-сриторі ііреоко сільеькоі ради
Бориоіііііьоькоіо раиоііу Киівоькоі опііао і на наше 2025 роки;

, сіраіеі-іоіо розвиту Київськоі облаші на 202172027 роки:
. Національною страґсгією управління відходами в Україні до 2030 року.
3. інформація про те, якою .

' ою нокумоні державного ануваіінн визначає
умояи для реалізації видів ш'яльпппі ябп об'ґктів, іііо о яких законодавством
ііореііііачеііо здіисі іііія процедури оні ки впливу на цонк ноя (у тому числі щодо
визначення иіеііезііахонжеі ін, рази ру, або розм ноіііін ресурсів).

відповідно до наоіиііи ііоріііо СНІПІ 1 ікону Украіни «Про оіііііку впливу на
довкілля», ідіаоііоіііія оцінки внлиау на довкілля с обов'язковим у ііронооі прийняття рішсш.
Прп нроііалякелня ііланояаноі піяльііоеті. Така іілавована піялпіііеіі. ііііоіяіає оцінці іпілияу на
довкілля до приицяпя рішення про провадження іілацоваіі діяльності.

у єкеііі псрспбачпспісп виконання піісршпй ііонолжонпя ». гнерлинн нооуіоними
яіцколами (роздільний збір). рідкими побутовими відходами га операція прибирання
нулично-порожньої мереяі. для реалізації 'іашдчспих ізипіа піялсііості тліиоііоііпл пронспури
оцінки вінпяііу ніілоіікіпля іш аинагасткся

4. Иновіріг ііаец' іки.
и) для донині/ш, у тиму числі для [дирас'и ник-шення
під час НрОІшЛСННЯ сво оуііуп, оіііііоін имоііірііі Настдки решііааіііі Схеми для іаких
онопіііі ,ЮНКІ'ШЯ' ґрунти, атмосіііорие !Іпжітряе водні ресурси. гон фауни, флори

біпрічюмапі ті я, м' гичні фактори, безпеки жит-ієпіяльное ' населення та исіо зпороієя
б) для територій : природоахарвнпим статусом:
під час проведення сво, будуть оцінені имоаірііі вас-лінки реалізації заходів Схеми ііля

іериіоріі рокроаціипих зон іа І'ерніорп іа обікгів природно аповілпоі-о ФЩШУі
к) тріщин/родині ііишіідки ши. линии/ти, у тому числі для здоров 'я илсєлєшш:

ддп. його зв'язок з ііпнми документа. іі нержавііоіо

кон



кілеутні
5. нипрдвдІІІІ ильтериятиви, які "собХЇ/ІІШ роітлииути. у те

нокуиып державно! о шикування не Буш:ш ітердятеі
АЛЬтИрПІІИНІШІ м: . Розроблення ґа іа'ґверджепня Схеми якв икліочитимо комплекс

шіапуншптпих, орітінііяттіііних. сннітнріто-техтіічннх та тоеттолнреімих тнходін щодо
походження з іюбугишши шдхвдами, прибирання об'сКІ'ЇІІ бііоіоуеірокі іа іннтих тяхонія
саштврпогп очищення у відповідність до нормвтивних вимог щодо евттітврногтт очищення
хтпшлспих пуикпк з метоіо зшюбіґаиня нтктдлиітому впливу на довкілля та життя і здоров'я
типи.

Альтернцтиш м Розроблення тн затвердження Схеми яка включатиме комнтіеке
тілвнунштьних црмнп'тшіиних. сапгшрішттсхпічпих тв гоенолиротдих тнхолнт ітіплп
нонодятенітя '4 побутовими нніхолнми т нрнхуинннлм нроохту «Регіональною плану
унроніініня відходами у Ки иській обттн ті до 2030 року». 'іа прибирання об'єктів
блиіоуеіроіті ін інших тиходін сані орного ті-типтенпи у ннтііонідіііеіі, до нормативних янмні
щодо ентіітирното очишення населених нунктін '; метою запобігати шкпшивому пшіиву пті
довкілля та Жипя і ддорніі'ті ліодиіти.

Алптєрнлтшш лаз «Нульовий сценарій» . в рем якпто (хсми тте буде титтіернженв,
([іункцшпуішнпх си теми оннііирнеіо очищення ішсспспих ітутікнн вІ/ібува'шмсіься бек
еиетемііого покрашення іт тбільіттеннян ушоршшя т ттихоничення ііілхоліх. тбілыненням
неітітивтіоі-о впливу на давкішія.

в. домі тятеіі ті. які необхідно іірттнеетн, методи і кригср ., щп
викорнетовуптнінутнон під час сі раіеі-і-іітіті еколот і-тноі оціпк

Оононііото мот-оні СІЗО г нитнтінеінія. оние и оттініотттіння наслідків никонвння
документу державного ннвнуввння штя довкілля. з метото препшвування наодідиін рсшпзації
ехеми санітарпот очищення засшшнунаґимуться ноті-пті і фирмшхізовані методи
прппю'іупашы.

із ттотн их мотодіті яиетооонунятимутьея метод експертних енііток тя моіол апыош.
Метод екеііенгних оттітіек никористовуиаґимснтся ттри ннтеутттош нро об'тіін

нрогітотуняння лоетонірних відомостей і якщо иб'скі т пішіяґас сш'ґисіичпом) втітніііу,
пніяхом нитнпітоння мдйбуппюґп на оеноіп думок княніфіконнних снопівліеіііі-екепертін.

Метод нііатіогіи застосовуватимспси при погрсбі іторенееетіня 'коппмірпосгсй
роптитку отнтото ітроттооу. т невними поправками. на інший процес. тнтя якоіо потрібно
зроби ги нроптоо.

іт і|торинітііоииних методів тистосовувнтимуться: етатистичпи
моделтоііпння.

сіттиетичнии метод тиотоеоттуннтимеіяся при можтіивоыі оброблення кількісних
нонитітиннт, які ттитон, ттожливіеть зробиш ниеновох ттро іемтти рознитну проносу в
майбушьому.

Моіод екстраполяції зас'юсвцуватимсться при можливості перенесення псганошіеншо
харакісру розвитку певного нроітееу в майбупіє і !юлягас у вивченні кількісних і якісних
шримь досліджуваного об'єкта тя попередні роки і ті .шльшим логічним продовженням.
окреслепііим тенденцій ото розвиту у ііроіітотониннму періоді

Мтп моделювання зас'іосовуншимшьси ттри ттожттиио -т тіобулони молотом. які
ротіляднтоіі. з урахуванням імовіртіо'і обо бижаноі' зміни тіроіноіоннііпю яиітініі не певний
період. кнрисіуіочисіі нряииии або оноссредкоиаііими даними нро маспґшби га ітіііірями
тмітт

для ідіиеітення сво будуть пикорис'юиуіштись ниптенкатині методи, юкрсма буле
тдіиенспн-

, Збір ш иттштіі інформттніі про поточний стан складових довкілля. включаючи значення
ктно-ннтих екологічних ііокнліикін.

, нрояедетіня нітыііту слабких ти оитндтих оінріп Схеми ,
оиіувітіт.

, ііронедення оцінки впливу Схеми нтт склшшиі довкілля ттт Аш етин здоров'я и добробут
населення,

числі якщп

екстршіоішшґ і

чки діру скототі-тпот



7. Заходи, як' передбя-шєґьсп розглянути для ппобіш ш, змспшшпш та
пом'якшенням гигпвпихпоолііпеів виконання документи держав оті шпуияинп.

ііід час одіионенпп ст , ородбачоыоов рон-пинути заходи 1 чаііо пвнпх. омеіпноппи ш
пом”якшсіііія Іісш'ІИШіиХ паслілкін на довкілля, визначені іакшюішхс'шом .а нормаіивпір
правовими актами.

Зшшіыіі вимоги в гатузі охорони навколишнього еородовища при рпзмхщсіші.
прооктувннні, будівництві, внононпі у окопнуагадііо. екеннуатаніі. консервації споруд ш
інших об'гтів иишачсііі Законом України кііро охорону навколишнього природною
еоредонипіа» [[им законом веіаповвіово, ідо пиюрис'шппя природних ракурсів громадянами.
іпдпригметвами. усґаішвами та ор. пізаніями здпіеніогтвои а лопнржшпшм обов*изкових
окопогінних іііімоі'.1окрсмн:

а) радіошоиого і економікою пикориешпнв природних рееурсів на оопоні нінрокоіо
зоеіоеунннни нові І'ШХ тсхппппі і ,

о; шійспснпя тахошв щодо 'іаіюбішішя іісуііаіііію, «забрудненню, виопажепню
природних ресурсів. негативному вп ипу па сгщі конкнпипгпього природною середовища.

н) 'ібсрсжсшія теритвр та об'єктів прирошю-заповішюго фонду. а також Інших
територій, що пннон аю'і ». особливі охороні,

г) опійопеппх гоепоааровкоі та іншої ціиііыіосіі без ііорупіснни економ-іних пров ппних
осіб

Заходи. епрвмонані на оано нппи. піднорпеппя. упикпонпа, зменшення, уоупоппи
опнчпхнн пеіаінвпо н ипдину на шпрон'и населення. визнано-пі Законом Украіни «Про
аабенпеиенни оанітарпоіо та сііідсміщіогічіюш бі шіішіуччя населення», зокрома у
нідпонідноеті до вивів сшгіі 24 іщщо ншверненни і зменшення шкідливого пппиву пв
ідороп'я наеепопви будут-і. розглядатися відповідні нрі-аинанйиі, господарські, технічні.
і'схікпш 'ппі. архітскґурііо-будіішііьи' «ін пнн. заходи щодо попередження утворення та
зппиоппи пікііоіиноіо впливу

іі. Пропознпп щодо струкґури .а пп. у івііу про сіршсіічпу еколог "ІУ Іщшку.
сіраіогінпо окоиоііина оніпка будо виконана п обсишх на нміетнм та отрукгуроіо

визначених етаттоіо іі Закон) Укр ни кііро стратегічну сколш чііу онінкума шаноиіднодо
нМоіоаинвкх рекомепданіи із ндіионеппи о'ІрэгсГіЧІюі окопоііпноі онінки документів
державного планування» овтнерюкепих наказом Міністерство екологи та природних роеуроів
України від ішли 2018 Мото «Про заінсрлжешія Методичних рекомепдзцій іт здійснених
огрвтеіічноі около. 'апо онінки докупоптін аержнипого плахіупашт».

п.пргвп.до якогоніц/пішкииупижснипіпрмюзиц строки попа и.
зауважити і ппопооипіі до Здяни про виніаченпи обеигу Щратспчію'і ехопогіаноі

опіпии «Схеми сапііарпоіо очищення наеонепих пупкгін ііревиоі сільської ради
Бориоі ннеьиоіорнйопу Киінськоі'обпащ Людаюі'ьсид'юупр ні пік жиі,і0во-Комуіішіыішо
Місію/царини та капігшпош будіннипіна виконавчого комітету Гірськ * еінвевко ради
Бориспільського району Кишс коі обиао (08324, Киівовка обпао .,. Бориспільський район.
с. горн, вун ііонграпвна, 5, етгпаі]: цКЬ.і;оґа©ь=п-іаіі.сот).

сі [тк подаппп зауважень прнпщицій становить із днів 5 дня оііубпікувшііія

; прввппніи житипвн оиупа ьпш о тоеподире ва
та ка ітапыюґо будіш иптна

иикопавчогв кпмітпту! ревкої сільськпїрв/ш
Бориспільською району Ки ської області.


