ДОВІДКА
про консультації
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну
оцінку містобудівної документації Детального плану території, обмеженої провулком
Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської області
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі –
Закон) розробляється проект детального плану території, обмеженої провулком
Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської області та звіт про
стратегічну екологічну оцінку. Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону, звіт про стратегічну
екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених
згідно із ст. 12 та 13 Закону, а також результати транскордонних консультацій,
проведених відповідно до ст. 14 Закону, враховуються в документі державного
планування. Згідно чинного законодавства було подано заяви про визначення обсягу СЕО
під час розробки містобудівної документації “Детальний план території, обмеженої
провулком Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської області” та
повідомлення до Департаменту охорони здоров’я та Департаменту екології та природних
ресурсів Полтавської ОДА. Заява була оприлюднена на офіційному сайті Гребінківської
міської ради. За результатами консультацій було отримано відповідь від Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації на заяву від 20.03.2020
№1505/04.3-11, в якій надано загальні зауваження та пропозиції, які потрібно врахувати:
Основні завдання та заходи щодо забезпечення сталого розвитку м. Гребінка та
екологічну безпеку території повинні відповідати вимогам статті 19 Закону України «Про
основи містобудування».
Виконання вимог статті 51 Закону України «Про охорону навколишнього
середовища» щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію
та експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів.
Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, яка
схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820-р, та вимоги
статей 21, 33, 35-1, 37 Закону України «Про відходи».
При цьому особливо звернути увагу на:
- організацію роздільного збирання твердих побутових відходів.
Вимоги розділів III та IV Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
для збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення
сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання
шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне
середовище.
Заходи по охороні водного басейну відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.561:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
При цьому особливо звернути увагу на будівництво каналізаційних мереж та
очисних споруд.
Заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель з
дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки відповідно до Земельного Кодексу
України та Закону України «Про охорону земель».
Сучасний стан атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів, рослинного,
тваринного світу, природно-заповідного фонду відповідно до Екологічного паспорту
Полтавської області за 2018 рік та Регіональної доповіді про стан навколишнього
природного середовища Полтавської області у 2018 році (електронні версії розміщені на
офіційній сторінці Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації http//www/eco-poltava.gov.ua (розділ – Стан довкілля)).
Вимоги статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для проектних
об’єктів.

Заходи моніторингу наслідків виконання Детального плану та загальний вплив на
природні ресурси та комплекси.
Також, ДЕПР звертає увагу:
- відповідно до частини 3 статті 11 Закону у складі містобудівної документації
звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ
«Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам
частини 2 цієї статті;
- статтею 12 Закону визначено, що замовник:
1. забезпечує наявність інформації, яка визначена частиною п'ятої цієї статті в
повідомленні про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку;
2. повідомляє громадськість про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
3. публікує повідомлення про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку у друкованих засобах масової
інформації (не менш як у двох) та розміщує на своєму офіційному веб-сайті. Крім того,
забезпечує вільний доступ громадськості до цих документів протягом усього строку
громадського обговорення, визначеного частиною шостою цієї статті;
- з метою забезпечення виконання вимог частини першої статті 13 Закону,
необхідно направляти проекти документів державного планування, звіти про стратегічну
екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів на паперових
носіях та в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та
центрального органу, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
З урахуванням наданих рекомендацій було розроблено звіт про СЕО, який разом з
проектом ДПТ було подано до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації разом з повідомленням про оприлюднення. Було
отримано відповідь від 22.05.2020р, в якій зазначено наступне:
Відповідно до:
 статті 16 Закону замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження
документа державного планування розмістити на офіційному веб-сайті Миргородської
міської ради затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки
про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомити про це орган
зазначений у статті 6 цього Закону;
 частини 1 статті 17 Закону замовник у межах своєї компетенції здійснювати
моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на
офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про
стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення, вживати заходів для їх усунення.
Зауважуємо, що в Звіті СЕО відсутня інформація стосовно проектної водозабірної
свердловини та обгрунтування в її необхідності.
Звіт СЕО необхідно доповнити інформацією про вплив залізничного транспорту
на навколишнє середовище.
Було отримано відповідь від Міністерства енергетики та захисту довкілля України
від 16.04.2020р, зміст якої наведено в таблиці (разом із відповідями на зауваження):

№

1

2

3

4

Довідка про консультації

Редакція
Зауваження/
частини
пропозиція
проекту
ДДП/Звіту
про СЕО, до
якої
висловлено
зауваження
(пропозиції)
Департамент
Заява
Врахувати
основні
екології
та
завдання та заходи
природних
щодо
забезпечення
ресурсів
сталого
розвитку
Полтавської
м.
Гребінка
та
обласної
екологічну
безпеку
державної
території відповідно
адміністрації
до вимог статті 19
Закону України «Про
основи
містобудування».
Департамент
Заява
Врахувати виконання
екології
та
вимог
статті
51
природних
Закону України «Про
ресурсів
охорону
Полтавської
навколишнього
обласної
середовища»
щодо
державної
розміщення,
адміністрації
проектування,
будівництва,
реконструкції,
введення в дію та
експлуатації
підприємств, споруд
та інших об’єктів.
Департамент
Заява
Врахувати виконання
екології
та
вимог Національної
природних
стратегії управління
ресурсів
відходами в Україні
Полтавської
до 2030 року, яка
обласної
схвалена
державної
Розпорядженням
адміністрації
Кабінету
Міністрів
України
від
08.11.2017 №820-р, та
вимоги статей 21, 33,
35-1,
37
Закону
України
«Про
відходи».
Департамент
Заява
звернути увагу на:
екології
та
- організацію
природних
роздільного збирання
ресурсів
твердих побутових
Полтавської
відходів.
обласної
Уповноваже
ний орган

державної
адміністрації

Спосіб
врахування
(враховано
/не
враховано/в
раховано
частково)

Обґрунтування

Враховано

Проектом передбачено
врахування
основних
завдань та заходів щодо
забезпечення
сталого
розвитку м. Гребінка та
екологічної
безпеки
території відповідно до
вимог статті 19 Закону
України «Про основи
містобудування».

Враховано

В звіті передбачено
виконання вимог статті
51 Закону України «Про
охорону навколишнього
середовища» щодо
розміщення,
проектування,
будівництва,
реконструкції, введення
в дію та експлуатації
підприємств, споруд та
інших об’єктів.

Враховано

Проектом передбачено
врахування
Національної стратегії
управління відходами в
Україні до 2030 року,
яка схвалена
Розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 08.11.2017
№820-р, та вимоги
статей 21, 33, 35-1, 37
Закону України «Про
відходи».

Враховано

Містобудівна
документація та звіт
про СЕО містить
рекомендації щодо:
- організації
роздільного збирання
твердих побутових
відходів.
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Врахувати виконання Враховано
вимог розділів III та
IV Закону України
«Про охорону
атмосферного
повітря» для
збереження та
відновлення
природного стану
атмосферного
повітря, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності,
забезпечення
екологічної безпеки
та запобігання
шкідливому впливу
атмосферного повітря
на здоров’я людей та
навколишнє природне
середовище.
Врахувати заходи по враховано
охороні
водного
басейну відповідно до
вимог ДСТУ-Н Б
В.2.5-61:2012
«Настанова
з
улаштування систем
поверхневого
водовідведення».
При цьому особливо
звернути увагу на
будівництво
каналізаційних мереж
та очисних споруд.

В звіті передбачено
виконання вимог
розділів III та IV Закону
України «Про охорону
атмосферного повітря»
для збереження та
відновлення
природного стану
атмосферного повітря,
створення сприятливих
умов для
життєдіяльності,
забезпечення
екологічної безпеки та
запобігання
шкідливому впливу
атмосферного повітря
на здоров’я людей та
навколишнє природне
середовище.
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Заходи щодо
забезпечення
раціонального
використання та
охорони земель з
дотриманням
пріоритету вимог
екологічної безпеки
відповідно до
Земельного Кодексу
України та Закону
України «Про
охорону земель».

враховано

Заява

Сучасний стан
атмосферного

враховано

В звіті передбачено
заходи щодо
забезпечення
раціонального
використання та
охорони земель з
дотриманням
пріоритету вимог
екологічної безпеки
відповідно до
Земельного Кодексу
України та Закону
України «Про охорону
земель».
Аналіз природних умов
і ресурсів свідчить, що

8

Департамент
екології
та
природних

Надано рекомендації
щодо:
- улаштування
поверхневого
водовідведення.
- виявлення усіх
інженерних споруд на
воду та інші види
корисних копалин, які
знаходяться в
неробочому стані і не
підлягають ремонту, та
здійснення їх
тампонажу чи
ліквідації;
- будівництва
каналізаційних мереж
та очисних споруд.

повітря, водних,
земельних ресурсів,
рослинного,
тваринного світу,
природно-заповідного
фонду відповідно до
Екологічного
паспорту Полтавської
області за 2018 рік та
Регіональної доповіді
про стан
навколишнього
природного
середовища
Полтавської області у
2018 році (електронні
версії розміщені на
офіційній сторінці
Департаменту
екології та природних
ресурсів Полтавської
обласної державної
адміністрації
http//www/ecopoltava.gov.ua (розділ
- Стан довкілля)).

ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Врахувати виконання враховано
вимог статті 3 Закону
України «Про оцінку
впливу на довкілля»
для
проектних
об’єктів.
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Врахувати виконання
заходів моніторингу
наслідків виконання
Детального плану та
загальний вплив на
природні ресурси та
комплекси.

враховано

Звіт СЕО доповнити
інформацією стосовно
проектної
водозабірної
свердловини та
обгрунтування в її
необхідності.

враховано

Звіт СЕО необхідно

враховано

11

12

Проект
державного
планування
та звіт про
стратегічну
екологічну
оцінку

Департамент Проект

територія проектування
на даному етапі має
достатній природноресурсний потенціал
для життєдіяльності та
розвитку. З метою
охорони й
оздоровлення
навколишнього
середовища у проекті
рекомендовано
виконати ряд
планувальних і
технічних заходів.
Намічений комплекс
заходів повинен
реалізовуватись через
дію законів України
щодо екологічного
стану та санітарноепідеміологічного
контролю території,
місцевого
самоуправління та
виконання заходів,
передбачених
державними, обласними
та районними
цільовими програмами
щодо охорони та
відтворення довкілля.
Вимоги статті 3 Закону
України «Про оцінку
впливу на довкілля» для
проектних об’єктів не
враховувались, оскільки
немає запроектованих
об’єктів,
що
потребують ОВД.
Заходи моніторингу
наслідків виконання
Детального плану та
загальний вплив на
природні ресурси та
комплекси опрацьовані
в звіті про СЕО.
Проектом передбачена
проектна водозабірна
споруда біля
адміністративної
будівлі для технічних
потреб (за бажанням
власника земельної
ділянки) – звіт
доповнено інформацією
щодо свердловини.
Звіт доповнено

екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

державного
планування
та звіт про
стратегічну
екологічну
оцінку
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доповнити
інформацією про
вплив залізничного
транспорту на
навколишнє
середовище.
Матеріалами Проєкту
передбачено
реконструкцію
відділення по очистці
зернових та олійних
культур для
встановлення
додаткової очисної
машини перед
відвантаженням зерна
на автомобільний та
залізничний
транспорт, на
території обмеженої з
півночі та півдня
під'їзними коліями
залізниці, а із заходу
транспортною
магістраллю
(провулок
Пирятинський). У
зв'язку з чим,
рекомендуємо
особливу увагу
звернути на
обмеження щодо
використання
охоронних зон уздовж
земель транспорту та
земель залізничного
транспорту
відповідно до статтей
11, 12, 16 Закону
України «Про
транспорт», статті 6
Закону України «Про
залізничний
транспорт» та статті
112 Земельного
кодексу України.
Звертаємо увагу, що
відповідно до статті
96 Земельного
кодексу України
землекористувачі
зобов'язані
забезпечувати
використання землі за
цільовим

Частково
враховано

Не
враховано

відомостями щодо
впливу залізиці на
довкілля (залізниця
створює загрозу
вібраційного впливу та
впливу мастильними
матеріалами на
довкілля).
Проектом враховано
обмеження щодо
використання
охоронних зон уздовж
земель транспорту та
земель залізничного
транспорту відповідно
до статтей 11, 12, 16
Закону України «Про
транспорт», статті 6
Закону України «Про
залізничний транспорт»
та статті 112
Земельного кодексу
України. Але проектні
споруди передбачається
розмістити поряд з
під’їзними коліями, що
належать підприємству,
відстань до колій
залізниці значна

Звітом враховано, що
відповідно до статті 96
Земельного кодексу
України
землекористувачі
зобов'язані
забезпечувати
використання землі за
цільовим

призначенням, за свій
рахунок приводити її
у попередній стан у
разі незаконної зміни
її рельєфу та
додержуватися вимог
законодавства про
охорону довкілля.
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Рекомендуємо у
матеріалах Проєкту
врахувати вимоги
статті 48 Закону
України «Про
охорону земель»,
відповідно до якої,
при здійсненні
містобудівної
діяльності
передбачаються
заходи щодо:
максимального
збереження площі
земельних ділянок з
грунтовим і
рослинним покривом;
зняття та складування
у визначених місцях
родючого шару
грунту з наступним
використанням його
для поліпшення
малопродуктивних
угідь, рекультивації

враховано

призначенням, за свій
рахунок приводити її у
попередній стан у разі
незаконної зміни її
рельєфу та
додержуватися вимог
законодавства про
охорону довкілля.
Проектом враховано
цільове призначення
земельних ділянок, на
яких планується
здійснюватися
діяльність згідно із
статтями 91, 96
Земельного кодексу
України. Зокрема,
цільове призначення
земельних ділянок
наданих для ведення
особистого селянського
господарства та
будівництва і
обслуговування
житлового будинку
господарських будівель
і споруд (присадибна
ділянка), проектними
рішеннями передбачено
для об’єктів
комунального
призначення.
Проектом враховано
вимоги статті 48 Закону
України «Про охорону
земель», відповідно до
якої, при здійсненні
містобудівної
діяльності
передбачаються заходи
щодо: максимального
збереження площі
земельних ділянок з
грунтовим і рослинним
покривом; зняття та
складування у
визначених місцях
родючого шару грунту з
наступним
використанням його для
поліпшення
малопродуктивних
угідь, рекультивації
земель та благоустрою
населених пунктів і
промислових зон;
недопущення
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земель та
благоустрою
населених пунктів і
промислових зон;
недопущення
порушення
гідрологічного
режиму земельних
ділянок; дотримання
екологічних вимог,
установлених
законодавством
України, при
проектуванні,
розміщенні та
будівництві об'єктів.
Вилучення (викуп) і
надання земельних
ділянок для
містобудівних потреб
здійснюються з
урахуванням
необхідності
максимального
збереження
сільськогосподарськи
х і лісових угідь та
грунтового покриву в
установленому
законом порядку.

порушення
гідрологічного режиму
земельних ділянок;
дотримання
екологічних вимог,
установлених
законодавством
України, при
проектуванні,
розміщенні та
будівництві об'єктів.

враховано

Звертаємо увагу, на
враховано
необхідність
дотримання розміру
санітарно-захисної
зони від проєктуємого
об'єкту до
індивідуальної
житлової забудови
відповідно до вимог
Державних
санітарних правил
планування та
забудови населених
пунктів, затверджених
наказом Міністерства
охорони здоров'я
України від
19.06.1996 № 173,
зареєстрованих в
Міністерстві юстиції
України 24.07.1996 за
№ 379/1404 (ДСП
173-96).
Разом з тим,
враховано
наголошуємо на
необхідності

Проектом враховано,
що вилучення (викуп) і
надання земельних
ділянок для
містобудівних потреб
здійснюються з
урахуванням
необхідності
максимального
збереження
сільськогосподарських і
лісових угідь та
грунтового покриву в
установленому законом
порядку.
Проектом дотримано
розмір санітарнозахисної зони від
проєктуємого об'єкту до
індивідуальної
житлової забудови
відповідно до вимог
Державних санітарних
правил планування та
забудови населених
пунктів, затверджених
наказом Міністерства
охорони здоров'я
України від 19.06.1996
№ 173, зареєстрованих
в Міністерстві юстиції
України 24.07.1996 за
№ 379/1404 (ДСП 17396).

Проектом дотримано
екологічні умови
містобудівного

довкілля
України

СЕО
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дотримання у
матеріалах Проєкту
екологічних умов
містобудівного
проєктування
відповідно до вимог
розділу 14 ДБН Б.2.212:2019 «Планування
і забудова територій».
У матеріалах Проєкту
та Звіту необхідно
передбачити
практичні заходи та
проєкти, спрямовані
на вирішення завдань
кліматичної адаптації,
розвитку природнозаповідної справи та
посилення
екологічної безпеки
території населення
відповідно до: Цілей
сталого розвитку на
період 2016-2030
років, зокрема, у цілі
13 «Вжиття
невідкладних заходів
щодо боротьби зі
зміною клімату та
його наслідками»;
Концепції реалізації
державної політики у
сфері зміни клімату
на період до 2030
року, затвердженої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 № 932-р;
Плану заходів щодо
виконання концепції
реалізації державної
політики у
сфері зміни клімату
на період до 2030
року, затвердженої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від
06.12.2017 № 878-Р.
Для забезпечення
якісної підготовки
документів держаного
планування в частині
пом'якшення
наслідків зміни
клімату та адаптації

проєктування
відповідно до вимог
розділу 14 ДБН Б.2.212:2019 «Планування і
забудова територій».

враховано

Проектом враховані
практичні заходи та
проєкти, спрямовані на
вирішення завдань
кліматичної адаптації,
розвитку природнозаповідної справи та
посилення екологічної
безпеки території
населення відповідно
до: Цілей сталого
розвитку на період
2016-2030 років,
зокрема, у цілі 13
«Вжиття невідкладних
заходів щодо боротьби
зі зміною клімату та
його наслідками»;
Концепції реалізації
державної політики у
сфері зміни клімату на
період до 2030 року,
затвердженої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від
07.12.2016 № 932-р;
Плану заходів щодо
виконання концепції
реалізації державної
політики у сфері зміни
клімату на період до
2030 року, затвердженої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 06.12.2017
№ 878-Р.

враховано

Проектом враховані
матеріали, які
розміщені на
офіційному веб-сайті
Мінекоенерго за
посиланням
https://menr.gov.ua/news/
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до них на
регіональному рівні,
рекомендуємо
використовувати
матеріали, які
розміщені на
офіційному веб-сайті
Мінекоенерго за
посиланням
https://menr.gov.ua/ne
ws/34766.html.
У Звіті представлено
характеристику стану
довкілля та проведено
прогнозний аналіз на
основі інформації за
2017 рік. У зв'язку з
чим, рекомендуємо в
матеріалах Звіту
навести більш
актуальні дані щодо
стану довкілля та
доопрацювати Звіт у
цьому напрямку.
Варто зазначити, що у
Звіті характеристику
стану довкілля, умов
життєдіяльності та
стану здоров'я
населення потрібно
надавати більш
локально, щодо стану
довкілля на проєктній
території та на
територіях, які
ймовірно зазнають
впливу, а не
описувати стан
навколишнього
середовища району чи
області.

враховано

У Звіті представлено
характеристику стану
довкілля та проведено
прогнозний аналіз на
основі інформації за
2018 рік та за
матеріалами,
розміщеними на
офіційному веб-сайті
Мінекоенерго.

враховано

У Звіті характеристику
стану довкілля, умов
життєдіяльності та
стану здоров'я
населення надано по
області та району, у
зв’язку із відсутності
статистичних даних на
більш локальному рівні.

За результатами громадського обговорення та консультацій вирішено:
1. Погодити проект містобудівної документації «Детальний план території,
обмеженої провулком Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської
області» та звіт про СЕО.
2. Рекомендувати затвердити завершений проект містобудівної документації.
3. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного
планування розмістити на офіційному веб-сайті Гребінківської міської ради затверджений
документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу
наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про
громадське обговорення і письмово повідомити про це орган зазначений у статті 6 Закону;
4. У межах своєї компетенції здійснювати моніторинг наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення,
один раз на рік оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті у мережі
Iнтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку

негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживати заходів
для їх усунення;
5. Розглянути фінансову можливість розроблення схеми екомережі місцевого
рівня та Схеми санітарної очистки території м. Гребінки.

Міський голова

В. І. Колісніченко

