ДОВІДКА
про консультації
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну
оцінку містобудівної документації Детального плану території земельної ділянки по
вул. Свободи, 89 в м. Гребінка Полтавської області
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі –
Закон) розробляється звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану
території земельної ділянки по вул. Свободи, 89 в м. Гребінка Полтавської області.
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 земельної ділянки по вул. Свободи, 89 в м. Гребінка
Полтавської області” до Департаменту охорони здоров’я та Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської ОДА. За результатами консультацій було отримано
відповіді: від Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської
облдержадміністрації отримано відповідь від 20.03.2020 №1504/04.3-11, в якій надано
загальні зауваження та пропозиції.
Основні завдання та заходи щодо забезпечення сталого розвитку м. Гребінка та
екологічну безпеку території відповідно до вимог 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, 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 шостої 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. 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.
№
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Уповноважен
ий орган
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Зауваження/
частини
пропозиція
проекту
ДДП/Звіту
про СЕО, до
якої
висловлено
зауваження
(пропозиції)
Департамент
Заява
Врахувати
основні
екології
та
завдання та заходи

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

Обґрунтування

Враховано

Проектом
передбачено

природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

щодо
забезпечення
сталого
розвитку
м.
Гребінка
та
екологічну
безпеку
території відповідно
до вимог статті 19
Закону України «Про
основи
містобудування».

2

Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Врахувати виконання Враховано
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.
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Врахувати виконання Враховано
вимог
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».
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

звернути увагу на:
- організацію
роздільного збирання
твердих побутових
відходів.

Враховано

5

Департамент
екології
та

Заява

Врахувати виконання
вимог розділів III та IV

Враховано

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».
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.
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».
Містобудівна
документація та
звіт про СЕО
містить
рекомендації щодо:
- організації
роздільного
збирання твердих
побутових відходів.
В звіті передбачено
виконання вимог

природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

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

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.
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

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

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.
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.
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
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Департамент
екології
та
природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Заява

Сучасний
стан враховано
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/ecopoltava.gov.ua (розділ Стан довкілля)).
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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

Заява

Врахувати виконання
заходів моніторингу

враховано

«Про охорону
земель».
Аналіз природних
умов і ресурсів
свідчить, що
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

природних
ресурсів
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

наслідків виконання
Детального плану та
загальний вплив на
природні ресурси та
комплекси.
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Міністерство
Проєкт
енергетики та документа
захисту
державного
довкілля
планування
України
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Міністерство
Проєкт
енергетики та документа
захисту
державного
довкілля
планування
України
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Міністерство
Проєкт
енергетики та документа
захисту
державного
довкілля
планування
України
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Міністерство
енергетики та
захисту

Детальним планом
передбачається
облаштування
локального очисного
устаткування (септик),
у зв'язку із чим
рекомендуємо
зазначити у Проєкті,
що лоток труби, яка
підводить
стоки, слід
розташовувати не
менше ніж на 0,05 м
вище розрахункового
рівня стічних вод. У
септиках потрібно
передбачати пристрої
для затримання
плаваючих речовин і
природну вентиляцію.
Крім того. у Проєкті та
на картографічних
матеріалах відсутня
санітарно-захисна
зона, яка відповідно до
ДБН В.2.5-75:2013
«Каналізація. Зовнішні
мережі та споруди.
Основні положення
проектування» для
септиків повинна
складати - 5м.
Рекомендуємо
розрахункову кількість
машино-місць на
автостоянках для
тимчасового
зберігання автомобілів
визначати залежно від
кількості зайнятих на
них
працівників, а також
відвідувачів
відповідно до таблиці
10.8. ДБН Б.2.212:2019.
Розділ 9 Звіту «Заходи,
передбачені для
здійснення

Звіт

Не
враховано

виконання
Детального плану
та загальний вплив
на природні
ресурси та
комплекси
опрацьовані в звіті
про СЕО.
Це не рівень
містобудівної
документації, буде
враховано в
подальшому в
проектній
документації.

Не
враховано

Це не рівень
містобудівної
документації, буде
враховано в
подальшому в
проектній
документації.

Не
враховано

Буде враховано в
подальшому в
проектній
документації.

Не
враховано

У Звіті
характеристику
стану довкілля,

довкілля
України

моніторингу наслідків
виконання
документа державного
планування для
довкілля, у тому числі
для здоров'я
населення»
необхідно доповнити
ключовими
показниками, які
дозволять оцінити
реалізацію заходів, що
передбачається вжити
для запобігання,
зменшення та
пом'якшення
негативних наслідків
виконання Проєкту.
Також мають бути
наведені не тільки
показники, але і їх
цільові
значення, як фактичні,
на час затвердження
документа, так і за
роками планового.
періоду.
Зібрана інформація
надасть можливість
оцінити зміни у
довкіллі, зосередивши
увагу на тих
параметрах, які
реагуватимуть на
зміни й
створюватимуть
зворотний зв'язок, а
також на тих
параметрах,
моніторинг яких буде
ефективним.

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 звіт про СЕО проекту містобудівної документації «Детальний план
території земельної ділянки по вул. Свободи, 89 в м. Гребінка Полтавської області» та сам
ДДП;
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

