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Висновок, щодо розгляду проекту
" Детальний план території
земельної ділянки на розі вулиць
Героїв Майдану та Дорошенка для
реконструкції недобудованого
корпусу по обслуговуванню автот-
ранспорту під мотель за адресою :
вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар
Вінницької області"
№ 09-02-11/10098
 від 03.12.2018р.

Вважає за необхідне розділ проекту "Охорона
навколишнього природнього середовища"
привести у відповідність  до вимог Закону
України "Про стратегічну екологічну оцінку"
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Головний архітектор проекта                                                                                                                С.В. Самойленко

Зауваження виправлено.
Розроблений розділ окремим томом "Охорона
навколишнього прородного середовища".

Щодо необхідності проведення стратегічної екологічної
оцінки при розробці детального плану території
готельного комплексу з міні-СТО повідомляємо
наступне. Відповідно до статті 2 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» дія цього закону
поширюється на документи державного планування,
зокрема містобудівну документацію,включаючи
детальні плати територій в сфері, які стосуються в т.ч.
туризму та виконання яких передбачатиме реалізацію
видів діяльності, щодо яких законодавством передба-
чено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Таким чином, стратегічній екологічній оцінці підпадають
тільки ті детальні плани територій, на яких планується
будівництво, розширення або реконструкція об’єктів для
яких законодавством передбачена здійснення оцінки
впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про
провадження планованої діяльності.

Відповідно до пп. 12, п. 3, Статті 3 Закону України «Прооцінку впливу на довкілля»
процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема, підлягають такі види
діяльності:готельні комплекси поза межами населених пунктів місткістю не менш як
100 номерів або площею 5 гектарів і більше; готельні комплекси в межах населених
пунктівмісткістю не менш як 50 номерів, якщо не передбачено їхпідключення до
централізованого водопостачання та/або водовідведення; готельні комплекси на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних
зонах. В інших випадках проведення процедури оцінкивпливу на довкілля для
готельних комплексів з міні-СТО законодавством не передбачено, відповідно,
виконання стратегічної екологічної оцінки для детального плану території таких
об’єктів не вимагається згідно з законодавством.


