Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної
документації «Генеральний план з планом зонування території
с. Кам’янецьке Тростянецького району Сумської області»
1) замовник: Тростянецька міська рада, вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська область,
42600, тел./факс +38 (05458) 5-13-80, e-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua
2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування:
- вид документа державного планування – Генеральний план з планом зонування території
с. Кам’янецьке Тростянецького району Сумської області. Розроблений згідно з завданням на
проєктування замовника – Тростянецької міської ради та згідно рішення 36 сесія 07 скликання
Тростянецької міської ради № 347 від 22.07.2020р. «Про виготовлення містобудівної документації:
«Генеральний план з планом зонування території с. Кам’янецьке Тростянецького району Сумської
області». Виконавець – ФОП Пастушенко М.В.
Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові
рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.
Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища
життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки,
збереження природної і культурної спадщини.
Цілі документа:
- проведення аналізу сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічної
ситуації;
- розгляд перспективи розвитку села: визначення територій для розвитку житлового
будівництва, рекреації;
- визначення пріоритетних напрямків розвитку села, його перспективної планувальної
структури та функціонального зонування;
- визначення перспективної чисельності населення, об'ємів та структури житлового
будівництва;
- визначення факторів, що формують загальний стан довкілля, надання містобудівних
пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану, щодо вдосконалення
транспортної та інженерної інфраструктури;
- визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні,
санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).
- уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови
населеного пункту;
- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких
передбачена перспективна містобудівна діяльність;
- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо
комплексної забудови населених пунктів;
- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.
Цілі СЕО:
Цілі
Провести аналіз
існуючих джерел
шкідливого
впливу
(визначити
нормативні
санітарно-захисні
зони) та надати
рекомендації
щодо покращення

Засіб
Просторовопланувальним
методом (аналіз
розміщення
джерел на
території
проєктування на
основі
топогеодезичних

Результат
Зменшення
кількості
мешканців, що
постійно
перебувають в
зонах шкідливого
впливу
небезпечних
об’єктів
виробничого та

Примітка
Об’єктами, що мають
обмеження у
використанні на
території
с.Кам’янецьке є:
існуючі водонапірні
башти зі
свердловинами
водопостачання (на
території

ситуації.

знімань);
Аналітичним –
визначення СЗЗ
за додатками 4,5
ДСП N 173 від
19.06.96

Провести аналіз
розміщення
забудови в
охоронних зонах
інженерних
мереж, надати
рекомендації
щодо покращення
ситуації

Просторовопланувальним
методом (аналіз
розміщення
мереж на
території
проєктування
шляхом
топогеодезичних
знімань);
Аналітичним –
визначення
охоронних зон
за відомчими
нормами.
Винесення

комунального
призначення/
недопущення
погіршення якості
життя

Забезпечення
безпечної
експлуатації
інженерних мереж;
запобігання
негативного впливу
на довкілля від
виходу з ладу
мереж

господарського
двору); охоронні зони
інженерних мереж.
Також створюють
негативний вплив
тваринницьке
підприємство
(свиноферма, існуюче
поголів’я – 990, СЗЗ
згідно ДСП N 173 від
19.06.96 – 500м),
проєктом
рекомендується
зменшення поголів’я
свиней до 100 та
часткове "винесення”
житлової забудови за
межі СЗЗ. Також
згідно ДСП N 173 від
19.06.96 – 50м); тік
(СЗЗ згідно ДСП N
173 від 19.06.96 –
100м), проєктом
рекомендується
перенесення току на
нормативну відстань
від існуючої житлової
забудови. Частина
території перебуває в
СЗЗ кладовища, яке
передбачається
перевести до
закритого типу,
проєктне кладовище
розмістити на
нормативній відстані
від житловогромадської забудови
Встановлення
режимів
використання
територій, що
перебувають в
межах охоронних
та санітарнозахисних зонах

Проаналізувати
стан відведення
поверхневих вод з
території
планування та
надати
рекомендації щодо
системи відведення
поверхневих вод

Провести аналіз
водопостачання та
каналізування
населеного пункту
та надати
рекомендації щодо
системи
водопостачання та
відведення по
території
планування на
розрахунковий
період з
урахуванням
проєктної кількості
мешканців села,
потреб об’єктів
громадського
призначення
Визначити
території зі
складними
інженерногеологічними
умовами та
надати
рекомендації
щодо освоєння

існуючих
громадських та
житлових
будинків за межі
охоронних та
санітарнозахисних зон
/або
перенесення
мережі
Просторовопланувальним
методом
(визначення
місць
застоювання
поверхневих
стічних вод,
місць
пониження
рельєфу
території
планування на
основі даних
топогеодезичних
знімань).
Просторовопланувальним
методом
(визначення
місць
розташування
джерел
водопостачання,
об’єктів
каналізування
(їх тип) на
основі даних
топогеодезичних
знімань)

Просторовопланувальним
методом на
основі даних
топогеодезичних
знімань.

Усунення місць
застоювання
поверхневих
стічних вод на
території
планування

Водовідведення
поверхневих вод
відбувається по
існуючому
рельєфу.
Присутні
території з
застоюванням
поверхневих
стічних вод,
місць пониження
рельєфу.

Покращення
санітарної ситуації
села щодо якості
питної води; захист
питної води від
просочування
поверхневих вод до
джерел
водопостачання.
Поліпшення якості
питної води та
водозабезпечення
споживачів

Передбачається
підключення до
централізованого
водопостачання
існуючих та
проєктних
об’єктів.
Водовідведення –
на локальні
очисні споруди.

Забезпечення
нормального
санітарного стану
території.

Проєктом
проаналізовано
існуючий ухил
території та
визначено, що
територія села
переважно
рівнинна; є місця
зі складними

таких ділянок

Визначити
території з
рекреаційнотуристичним
потенціалом,
території ПЗФ

Просторовопланувальним
методом
(визначення
озеленених
територій на
основі даних
топогеодезичних
знімань.

Розвиток
рекреаційної галузі
населеного пункту.
Забезпечення
нормативного рівня
озеленення ділянки

інженерногеологічними
умовами (місця
застоювання
поверхневих вод,
заболочені
ділянки, що
передбачається
осушити).
Територія села та
навколишнє
оточення сприяє
для розвитку
рекреаційнотуристичної
галузі. На
території села
ПЗФ немає; на
південь від села
розташований
Національний
природний парк
«Гетьманський»
(Згідно Закону
України «Про
природнозаповідний фонд
України»
охоронні зони
для НПП не
встановлюються.
Зон
охоронюваного
ландшафту
немає).
Населений пункт
має значний
рекреаційний
потенціал. Рівень
озеленення
території
населеного
пункту – 40%.

Проаналізувати та
розробити заходи
із покращення
ситуації
поводження з
ТПВ по території
планування

Аналітичним
методом, за
даними міської
ради.
Формування
ефективної
системи
управління
твердими
побутовими
відходами
Очищення
території
планування

Покращення
санітарного стану
території
планування

Визначити
виправдані
альтернативи
щодо
взаєморозміщення
об’єктів на
території
проєктування,
планувальної
структури,
функціонального
зонування
території
Оцінити наслідки
виконання
заходів,
передбачених
містобудівною
документацією,
для довкілля, у
тому числі для
здоров’я
населення

Аналітичним
методом

Вибір
найоптимальнішого
варіанту
планувальнопросторової
організації
населеного пункту

Аналітичним
методом,
методом
стратегічного
планування за
даними
подальших
досліджень
щодо стану
довкілля

Негативних
наслідків реалізації
містобудівної
документації за
умови дотримання
діючого
законодавства,
стандартів, норм і
правил не
передбачається

Проєктом надано
рекомендації
щодо
встановлення
майданчиків для
сміттєвих баків
для роздільної
системи збору
ТПВ з подальшим
вивезенням
спеціалізованою
організацією до
місця складування
(паспортизованого
місця видалення
ТПВ) шляхом
вивезення
спецавтомобілями
Альтернативою
може бути
розміщення на
території
населеного
пункту об’єктів
виробничого
призначення

Проєктом надано
містобудівними
методами засоби
покращення
стану довкілля та
здоров’я
населення

При розробленні генерального плану території враховуються:
- діюча законодавча та нормативна база;
- Схема планування території Сумської області, розроблена ДП “Українським науководослідним і проектним інститутом цивільного будівництва”;
- «Проект районного планування Тростянецкого району Сумської області, розробленим у
1990 році Українським науково-дослідним інститутом цивільного та селянського будівництва.
- вихідні дані Тростянецької міської ради щодо планів та програм соціально-економічного
розвитку регіону; щодо наявної містобудівної документації території населеного пункту; щодо
наявності (відсутності) на території населеного пункту об'єктів історико-культурної спадщини,
джерел забруднення навколишнього середовища, територій за складними інженерними умовами;
екологічного та санітарно-гігієнічного стану території;
- інформація даних земельного кадастру.

зв’язок з іншими документами державного планування:
Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним
законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та
раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони
здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх
шкідливих речовин і відходів.
Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу
України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 08.04.2013 №133, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація.
Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410.
В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути
та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони
здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року»; Рішення Сумської обласної ради сьомого скликання (26 сесія) «Про Програму
охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки» від
22.02.2019 р.; Рішення Сумської обласної ради сьомого скликання (24 сеciя) «Про Програму
економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 р. Аналіз відповідності завдань
генплану села шляхом екологічної політики та соціально-економічного розвитку: на період до 2020
року»; Закон України «Про основні засади (стратегію) на наступні 2020-2021 програмні роки» від
14.12.2018 р.
Також під час проєктування використовуються:
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій;
ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»;
Склад проєкту Генерального плану з планом зонування території с. Кам’янецьке
Тростянецького району Сумської області відповідає вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст
генерального плану населеного пункту,
Таблиця 1. відповідності завдань генерального плану цілям екологічної політики на
національному і регіональному рівнях
Цілі, викладені в
Цілі програм
національних
в сфері охорони
документах
довкілля та
стратегічного
економічноЗавдання, викладені в проєкті
планування
соціального
містобудівної документації
розвитку на
регіональному рівні
1
Зменшення
викидів
забруднюючих
речовин (ЗР) до
2030 р на 22,5 % і
парникових газів
на 60 % (базовий
рік – 2015)., у

2

3

Атмосферне повітря
Сприяння
Зменшення
викидів
ЗР
шляхом
суб’єктом
оптимізації схеми дорожнього руху,
господарювання у
озеленення
територій,
зокрема,
виконанні
вимог
прилеглих до проїзних частин вулиць,
природоохоронного
тротуарів, зон відпочинку.
законодавства,
Звітом необхідно надати рекомендації
реалізації
щодо використання сучасних технологій
діяльності
щодо
у виробничих процесах, в системах

т.ч.:
‐ викиди ЗР від
стаціонарних
джерел, умовно
приведені
до
оксиду вуглецю з
урахуванням
відносної
агресивності
основних
забруднювачі,
знизити до 85 %;
‐ викиди ЗР від
пересувних
джерел, умовно
приведені
до
оксиду вуглецю з
урахуванням
відносної
агресивності
основних
забруднювачів,
знизити до 70 %.
Запобігання
забрудненню
водних ресурсів

1.Охорона земель
і грунтів.
2.Вміст ЗР у
грунті.
1.Управління
відходами та
ресурсами,
повернення у
господарський
обіг
ресурсоцінних
матеріалів.
2.Частка
відходів, що
захоронюються,
до 2030р.
зменшити до 35
% (базовий рік2015)

навантаження
на
довкілля, а також
виконанні
контролюючих
функцій

опалення, використання альтернативних
джерел енергії, застосування
альтернативних видів пального для
автотранспорту, облаштування
велодоріжок та велостоянок.

Водні ресурси
Охорона та
1.Каналізування передбачено на локальні
раціональне
очисні споруди.
використання
2.Передбачено улаштування відкритої
водних ресурсів та
системи збору поверхневих стічних вод
земель водного
до локальних очисних споруд (піско- та
фонду.
жироуловлювачів).
Контроль за
1.Благоустрій та озеленення територій.
вмістом ЗР у грунті
2. Улаштування твердого покриття всіх
запроєктованих вулиць.
3.Організація відведення поверхневих
стічних вод
Відходи
Раціональне
Рекомендується розробка системи
використання та
санітарної очистки території шляхом
зберігання відходів
налагодження своєчасного збору та
виробництва та
знешкодження ТПВ; удосконалення
побутових відходів;
системи роздільного збирання,
сортування та утилізації сміття;
вдосконалення
системи санітарної
запровадження в дію
очистки території
обласної/регіональної Програми
поводження з ТПВ; надаються
шляхом
налагодження
рекомендації щодо розроблення схеми
санітарної очистки населеного пункту;
своєчасного збору
та знешкодження
облаштування майданчиків для
ТВП;
розміщення сміттєзбирних контейнерів.
удосконалення
системи
роздільного
збирання,
сортування та

утилізації сміття
Здоров’я населення
покращених умов
Покращення
Забезпечення населення села якісною
санітарії
санітарних умов
питною водою централізованого
населених місць
населених пунктів;
водопостачання; забезпечення системи
модернізація
раціонального водовідведення та очистки
закладів охорони
поверхневого стоку з території
здоров’я
населеного пункту (з урахуванням
інженерно-геологічних факторів тощо).
Забезпечення проєктних об’єктів
локальними очисними спорудами
каналізації. Функціонування ФАПу
Цілі документу державного планування – проекту «Генеральний план з планом зонування
території с. Кам’янецьке Тростянецького району Сумської області» відповідають цілям Схеми
планування території Сумської області, розробленої ДП "Український науково-дослідний і
проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД".
Отже, вищезазначені завдання відповідають екологічним цілям, встановленим на
національному та peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів,
спрямованих на їх виконання.
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):
На території планування є види діяльності, щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження,
розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” - на території населеного пункту є свердловина з водонапірною баштою для
потреб підприємства, що розташована на території господарського двору та недіюча водонапірна
башта на півночі села (у разі реконструкції свердловини, такий вид діяльності буде належати до
другої категорії об’єктів, що потребують ОВД). Також проєктом передбачається централізоване
водопостачання від проєктної сверловини господарсько-питного водопостачання суміщене з
протипожежним (належить до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД). На території села
розміщена територія фермерського господарства (свинарське) з поголів’ям 990 голів, не належить
до об’єктів ОВД.
Село розташоване в південно-східній частині Тростянецького району та в південно-східній
частині Сумської області. Село Кам’янецьке знаходиться на відстані близько 20 км від
адміністративного центру Тростянецького району.
Найближчими населеними пунктами є: із західного боку с. Кам’янка на відстані 4 км, з
південно-східного боку с. Катанське на відстані 5 км. З південного боку від межі села тече
р. Ворсклиця (за категорією відноситься до малих річок). На захід та південь від села розташований
гідрологічний заказник «Бакирівський», що входить до складу Національного природного парку
«Гетьманський». Навколо села розміщені заліснені ділянки хвойного, листяного типу.
Територія населеного пункту в існуючих межах – 138,5 га згідно нормативної грошової
оцінки землі.
Село Кам’янецьке знаходиться на на віддалі від автомобільних доріг. На відстані 17 км
проходить автомобільний шлях територіального значення Т1705.
Транспортний зв’язок села з районним центром, іншими населеними пунктами району,
області здійснюється автомобільними дорогами місцевого, регіонального, міжнародного значення,
які перебувають на балансі міської ради, Служби автомобільних доріг у Сумській області.
Найближча залізнична станція знаходиться на відстані 7,5 км (станція «Бакіровка»).

Об'єкти обслуговування села Кам’янецьке представлені: ФАПом, будинком культури;
магазином продовольчих та непродовольчих товарів; церквою "Різдва Присвятої Богородиці";
дитячим майданчиком.
Кладовище, на яке відбуваються захоронення з с. Кам’янецьке, розташоване в центральній
частині села загальною площею 2 га (майже не має вільних місць; після заповнення передбачається
до закриття). Проєктом передбається нове кладовище, на яке буде відбуватися захоронення на
території, вільній від забудови.
Інженерне забезпечення села представлене мережами: електропостачання, зв’язку.
На території населеного пункту є свердловина з водонапірною баштою для потреб
підприємства, що розташована на території господарського двору та недіюча водонапірна башта на
півночі села. Мешканці користуються колодязями-копажами. Проєктом передбачається
водопостачання від проєктної свердловини з водонапірною баштою, що передбачається в західній
частині села. Централізованої каналізації немає, водовідведення відбувається на вигріби; проєктом
передбачається каналізування на локальні очисні споруди. В селі є система водовідвідних канав, які
потребують розчищення та впорядкування, водовідведення відбувається на існуючий рельєф.
Відведення поверхневих вод з населеного пункту передбачається відкритою системою згідно
рішень вертикального планування з необхідними ухилами для того, щоб не допускати застоювання
поверхневих вод з визначенням місця пониження рельєфу, де пропонується розмістити очисні
споруди (піско- та жироуловлювач). Вода після очищення вивозиться асенізаційною машиною за
окремим договором з комунальним підприємством чи іншою організацією. Частина води з
резервуару випаровується.
Централізовані мережі теплопостачання відсутні. Передбачається індивідуальне на твердому
паливі або за допомогою електрокотлів чи газу (за умови проведення мереж газопостачання за
окремим рішенням міської ради).
Збір твердих побутових відходів не організований, утилізація рідких органічних відходів
відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. Проєктом надано рекомендації
щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з
подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого
місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями. Шкідливих відходів немає.
Об`єктів спеціального призначення на території села немає.
Виробничі об’єкти на території населеного пункту представлені господарським двором
(зерносклади та тік) в центральній частині села; на півночі села розміщене фермерське господарство
(свинарське) з поголів’ям 990 голів.
Об’єкти історико-культурної спадщини представлені Братською могилою радянських воїнів.
Територія населеного пункту не потрапляє в санітарно - захисні зони худобомогильників (в
радіусі 1500 м), потенційно-небезпечних об’єктів, полігонів ТПВ. Територія села не потрапляє
охоронні зони мереж каналізації, зон вплину аеропортів.
Зон поширення зсувів, селей, карсту, лавин; зон (ліній) катастрофічного затоплення; зон з
підвищенням нормативного рівня впливу сейсмічної небезпеки на території населеного пункту
немає.
Особливо-цінних земель немає. Грунтоутворюючі породи – ясно – сірі опідзолені,
легкосуглинкові, темно – сірі опідзолені, лучно – болотні та лучні грунти. Територія села безпечна
щодо затоплення поверхневими водами. Підгрунтові води залягають, як правило, на глибині понад
3 м, тому більшість території безпечна від підтоплення. Є місця зі складними інженерногеологічними умовами (місця застоювання поверхневих вод, заболочені ділянки, що передбачається
осушити – для визначення можливості їх осушення міська рада звернулась до Регіонального офісу
водних ресурсів. У разі, якщо такі ділянки мають цінність у формуванні місцевих умов – осушення
не відбудеться. Забудови на ділянках не буде передбачено). Рельєф території села – переважно
рівнинний. Інженерно-геологічні вишукування на території села міською радою не проводились.
4) ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
- на даній території є джерела забруднення, суб’єкт господарської діяльності, якому
видавались дозволи на викиди в атмосферне повітря та спеціальне водокористування (свердловина)

– ФОП Линник О.М.; на території планування відсутні організовані місця видалення та утилізації
побутових відходів; джерелом негативного впливу на атмосферне повітря та грунти можуть бути
існуюче та проєктне кладовище; виробничі об’єкти (але ці підприємства повинні бути IV-V класу
санітарної класифікації та розташовуватися на нормативній відстані від житлової забудови; тобто
негативного впливу не повинно бути);
- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води –
тимчасовий. Проєктом передбачається централізоване водопостачання існуючих та проєктних
будівель та споруд від проєктної свердловини з водонапірною баштою та будівництво
водопровідної мережі; передбачається каналізування населеного пункту на локальні очисні
споруди;
- порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі),
руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру,
дощових потоків, тощо;
- даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом від
вулиць немає;
- на соціальне середовище – вплив позитивний, оскільки проєктом передбачається
упорядкування території населеного пункту, визначення режимів використання окремих зон села,
будівництво об’єктів обслуговування і, відповідно, покращення рівня життя населення.
б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив відсутній, оскільки
проєктом не передбачається будівництво крупних об’єктів та джерел шкідливого впливу, об’єкти та
території природно-заповідного фонду в проєктних межах села відсутні, отже впливу не
передбачається.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
транскордонний вплив відсутній.
5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ
державного планування не буде затверджено:
Альтернативою є розміщення на території проєктування виробничих об’єктів, що призведе
до створення нових робочих місць та покращення економічної ситуації населеного пункту. Але
знизить реалізацію державних та регіональних програм щодо забезпечення громадян житлом та
землями особистого селянського господарства; знизить рекреаційний потенціал території. Об’єкти
виробничого призначення можуть спричинити негативний вплив на довкілля за умови порушення
діючого законодавства та нормативної бази. Також передбачається розглянути «нульовий
сценарій», без впровадження проєктних змін. У разі незатвердження документа державного
планування (“нульовий варіант”), та відмови від реалізації запланованих заходів з упорядкування
забудови села та будівництва нових об’єктів, призведе до неможливості покращити ситуацію в
забезпеченні населеного пункту житловою площею та об’єктами соціального призначення. Цей
сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо
стану довкілля.
6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться
під час стратегічної екологічної оцінки: перевірка матеріалів містобудівної документації та у її
складі розділу “Охорона навколишнього природного середовища” на відповідність діючим
нормативно-правовим документам у цій галузі. Для розробки CEO передбачається використовувати
наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану
довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та проєктованого об’єкта, які можуть мати
значний вплив на довкілля (у разі наявності). Дослідження щодо якості води, грунту власниками та
користувачами ділянок повинні проводитись постійно, під час експлуатації об’єкту. Збір та аналіз
екологічних даних по території населеного пункту. Для цього необхідно керуючись принципами
місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб'єктів господарювання в межах села надати
інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисних зон шкідливих об’єктів села; перевірка
дотримання граничнодопустимих викидів (ГДВ); об'єм утворення відходів, наявність місць
видалення відходів (МBB) та об'єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх
відповідність встановленим граничнодопустимим скидам (ГДО).

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і
прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних,
санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також
дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням
природних, соціальних та техногенних умов.
Надати рекомендації щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру,
інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я
населення будь-якого виду господарської діяльності, можливість ведення якої передбачена
містобудівною документацією.
Вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з територією
планування, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі
ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів
природного середовища, за матеріалами регіональної доповіді (на подальших стадіях
проєктування).
Повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.
Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.
Метод, який застосовувався під час СЕО – SWOT – аналіз.
7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування:
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної
безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації генерального плану
доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі
технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом
теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим
коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно
функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.
Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:
Проєктне рішення
Потенційний
Запропонований
захід
з
(з потенційним
кумулятивний
пом’якшення впливу
негативним
вплив
впливом)
Атмосферне
повітря
Розміщення
1.Збільшення
Контроль за дотриманням режиму
проєктних
щільності забудови
санітарно-захисних
зон
об’єктів,
села;
виробничих
та
функціонування
сільськогосподарських
існуючих об’єктів
2.Викиди
в
підприємств.
Впровадження
атмосферне повітря
сучасних систем опалення із
автономних систем
застосуванням теплових установок
опалення
та
(теплогідромеханічні генератори,
транспортними
теплові насоси і т.ін). Вибір
засобами
конструктивних та технологічних
рішень
систем
опалення
(збільшення
вирішується на стадії робочого
транспортного
проєктування з урахуванням норм
навантаження
по
селу);
охорони
навколишнього
середовища
за
результатами
Оцінки впливу на довкілля.
Рекомендується
реконструкція
вулиць з улаштуванням твердого
покриття та озелененням в межах

червоних ліній.
Лабораторний контроль за станом
атмосферного повітря під час
експлуатації об’єктів (проводиться
власником).
Функціонування
існуючих об’єктів,
кладовища
та
розміщення
проєктних об’єктів

Вода
1.Забруднення
грунтових вод
поверхневими
стоками

Улаштування
мереж
централізованого
водопостачання та
каналізації на
локальні очисні
споруди.
Улаштування
очисних споруд
поверхневих
стічних вод

1.Забруднення
грунтових
вод
стоками у разі
неякісного
улаштування
споруд чи їх виходу
з ладу/наповнення

Реконструкція
дорожньотранспортної
мережі з
розширенням та
реконструкцією
існуючих вулиць
та доріг

1.Забруднення
грунтових вод
паливномастильними
матеріалами

Функціонування
існуючих об’єктів,
кладовища
та
розміщення
проєктних
об’єктів,
інженерних споруд

Облаштування
тимчасових

Грунти
1.Порушення
природного стану
грунтів під час
будівництва
комунікацій,
виконання
інженерної
підготовки
території.
2.Забруднення від
утворених ТПВ.

1. Забруднення від
утворених ТПВ.

Рекомендації щодо облаштування
майданчиків для сміттєзбірних
баків з твердим покриттям та
огорожею; рекомендації щодо
створення
пунктів
прийому
небезпечних
відходів
для
декількох населених пунктів (за
межами
села).
Дотримання
нормативних
відстаней
розміщення
кладовища
та
житлової і громадської забудови.
Контроль якості води в мережі.
Улаштування очисних споруд з
водонепроникним корпусом з
подальшим вивезенням стічних
вод; регулярне вивезення стоків
асенізаційними
машинами
до
загальносільських очисних споруд
для декількох населених пунктів.
Контроль за станом очисних
споруд, регулярний огляд та
ремонт.
Контроль якості грунтових вод.
Реконструкцію та будівництво
вулиць та доріг проводити згідно
діючих відомчих норм.
Контроль за дотриманням норм,
стандартів і правил під час
виконання будівельних робіт.
Улаштування
системи
збору
поверхневих стічних вод.
Улаштування сучасних локальних
очисних споруд, що не допускають
витік стічних вод у грунт.
Облаштування майданчиків для
сміттєвих
баків
з
твердим
покриттям, огорожею.
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Лабораторний контроль за станом
грунту.
Рекомендації щодо облаштування
майданчиків для сміттєвих баків з

автостоянок

Функціонування
існуючих об’єктів,
кладовища
та
розміщення
проєктних об’єктів

Облаштування
тимчасових
автостоянок

Функціонування
існуючих об’єктів,
кладовища
та
розміщення
проєктних
об’єктів,

2.
Забруднення
паливномастильними
матеріалами

Біорізноманіття
1.Скорочення
площі
ділянок
природного
рослинного
покриву.
2.Збільшення
антропогенного
навантаження.
3.Збільшення
акустичного
та
хімічного
забруднення фауни.
4.Збільшення
вібраційного,
хімічного
забруднення флори.
1.Хімічне,
акустичне,
вібраційне
забруднення.
2.Забруднення від
утворених ТПВ.
3.
Забруднення
паливномастильними
матеріалами

Здоров’я населення
1.Скорочення
площі
ділянок
озеленення,
природного
рослинного
покриву,
і,
відповідно,
зменшення
елементів
фотосинтезу.
2.Викиди
в
атмосферне повітря

твердим покриттям, огорожею.
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Улаштування
системи
збору
поверхневих стічних вод.
Лабораторний контроль за станом
грунту.
Контроль за кількістю зелених
насаджень, що видаляються під
час будівельних робіт.
Контроль за площею озеленення
населеного пункту.
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Лабораторний контроль за станом
атмосферного повітря, грунту

Озеленення територій навколо
об’єктів транспорту.
Облаштування майданчиків для
сміттєвих
баків
з
твердим
покриттям, огорожею.
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Улаштування
системи
збору
поверхневих стічних вод.
Лабораторний контроль за станом
атмосферного повітря, грунту.
Контроль за дотриманням режиму
санітарно-захисних
зон
виробничих
та
сільськогосподарських
підприємств.
Контроль
за
кількістю зелених насаджень, що
видаляються під час будівельних
робіт.
Контроль за площею озеленення
земельних ділянок (під час видачі
містобудівних умов та обмежень
забудови об’єктів громадського

автономних систем
опалення
та
транспортними
засобами
(збільшення
транспортного
навантаження);
3. Акустичне
забруднення

Облаштування
тимчасових
автостоянок,
функціонування
дорожньотранспортної
мережі

1.Хімічне,
акустичне,
вібраційне
забруднення.
2.Забруднення від
утворених ТПВ.
3.
Забруднення
вихлопними газами

Будівництво
підземних кабелів
електропостачання,
мереж
водопостачання

1.Електромагнітний
вплив на людину,
санітарний вплив

призначення,
будівельного
паспорту
для
індивідуальних
житлових будинків).
Розміщення
значних
зелених
масивів на території населеного
пункту
(як
компенсація
забудованим).
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Лабораторний контроль за станом
атмосферного повітря, грунту.
Озеленення територій навколо
об’єктів транспорту. З метою
покращення умов для проживання
населення,
звітом
надаються
рекомендації щодо будівництва
безшумового дорожнього покриття
дороги. Крім цього пониження
рівня шуму планується досягти
архітектурно-планувальними
прийомами:
• ущільнення зеленої смуги з
боку проїзної частини;
• застосування
шумозахисних
конструкцій вікон.
Облаштування майданчиків для
сміттєвих
баків
з
твердим
покриттям, огорожею.
Контроль за зберіганням родючого
шару
грунту,
який
зазнає
переміщення під час будівельних
робіт
та
його
подальшим
використанням.
Улаштування
системи
збору
поверхневих стічних вод.
Лабораторний контроль за станом
атмосферного повітря, грунту.
Встановлення охоронних зон для
мереж.
Дотримання
охоронної
зони
водопроводу. Дотримання режиму
першого поясу санітарної охорони
споруд
водопостачання.
Облаштування
септику
на
нормативній відстані від будівель
та споруд.

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт
про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку».

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:
Пропозиції просимо подавати особисто або через уповноваженого представника у
письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого
підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і
особистого підпису керівника до Тростянецької міської ради за адресою: вул. Миру, 6,
м. Тростянець, Сумська область, 42600, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на
офіційному сайті міської ради (по 16.10.2020).

Міський голова

Юрій БОВА

