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ЗАЯВА 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ   

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (У 

СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ) С. БОРОВИЦЯ ЧЕРКАСЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

1. Відомості про замовника 

Замовником розроблення генерального плану є Сагунівська сільська 

рада Черкаського району Черкаської області; 

Адреса: вул. Лесі Українки, 77/4, с. Сагунівка, Черкаського району, 

Черкаської області, 19644; 

Телефон, факс: (0472) 342-231; E-mail:  sagunivskarada@ukr.net 

Офіційний веб-сайт: http://sagunivskaotg.org.ua/ 

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 

Зміст Документу Державного Планування 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 

документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, 

що розробляється відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  

Склад та зміст даного документу державного планування визначається 

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». 

Рішення генерального плану відповідають вимогам чинного законодавства,  

державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним 

стандартам України у сфері містобудування. 

Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та 

підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного 

пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів. Зонінг 

розробляється відповідно до генерального плану населеного пункту.  

Зонінг не визначає розміщення конкретних об’єктів та обсяги 

будівництва, а встановлює види використання території ділянок та 

нерухомого майна, умови та обмеження в межах визначених зон.  

Відповідно до Зонінгу та Порядку надання містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого 

наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109 та зареєстрованого у 

Мінюсті України за № 912/19650 від 22.07.2011, надаються містобудівні умови 

та обмеження для кожної конкретної земельної ділянки.  
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Сукупність, видів використання та граничних параметрів нового 

будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості у складі містобудівного 

регламенту є єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони (підзони), 

якщо інше не обумовлене у складі регламенту. Для територіальної підзони 

окремо не встановлюються додаткові переліки переважних, супутніх та 

допустимих видів забудови та іншого використання території земельних 

ділянок, відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування 

території».  

Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке 

відповідає містобудівному регламенту відповідної зони. Невідповідність 

наміру забудови встановленому виду дозволеного використання земельних 

ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його 

застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається. 

Цілі Документа  Державного Планування: 

✓ є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами 

використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах 

містобудівних регламентів; 

✓ регулювання планування та забудови територій з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

✓ раціонального використання території населеного пункту; 

✓ ефективна функціонально-планувальна організація території села 

з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень санітарно-

захисних зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних зон тощо; 

✓ забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого 

розвитку населених пунктів; 

✓ збереження природного середовища та охорони історико-

культурної спадщини; 

✓ встановлення правових гарантій з використання і будівельної 

зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права 

володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими 

об'єктами нерухомості; 

✓ створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 

будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш 

ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб 

у відповідності до містобудівних регламентів; 

✓ забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з 

оточуючою забудовою та землекористуванням; 

Для досягнення цілей СЕО збираються  та використовуються 

наступні вихідні дані: 

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища 

у Черкаській області; 
2. Екологічний паспорт Черкаської області; 

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проєкту детального плану: 
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- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.2011 р. №3038-VІ (із змінами); 
- Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами); 
- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 
- Закон України «Про відходи»; 
- Закон України «Про екологічну мережу України»; 
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 
- низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони 

довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної 

та транспортної інфраструктури. 
4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими 

державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та 

місцевому рівні. 

5. Інші доступні джерела інформації. 

Зв’язок ДДП з іншими документами державного планування: 

1) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року 

2) Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 

до 2030 року 

3) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року 

4) Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням 

5) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки 

6) Обласна програма боротьби з амброзією полинолистою у Черкаській 

області на 2017 – 2021 роки 

7) Стратегія розвитку Сагунівської громади на період до 2026 року 

 

3. Те, 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) 

Розроблення проєкту документа державного планування «Генеральний 

план та план зонування території (у складі генерального плану) с. Боровиця 

Черкаського району Черкаської області» передбачає формування проєктних 

рішень на всю територію населеного пункту. Проєктні рішення охоплюють усі 

види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в 

перспективі на території села.  

На подальших стадіях проєктування (стадія «Робочий проєкт»), 

відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

необхідно визначити доцільність проведення процедури оцінки впливу на 

довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, 

що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про 
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оцінку впливу на довкілля» та обов’язково до прийняття рішення про 

провадження діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, 

що підлягають проведенню процедури ОВД.  
Таким чином Проєкт визначає територіальні (просторові) умови для 

реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині 

дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, 

природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської 

діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою 

нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та 

охорони навколишнього природного середовища на території населених 

пунктів. 

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при 

реалізації проєктних рішень є: зменшення техногенного навантаження на 

геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя 

та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря; 

створення передумов більш ефективного господарського використання 

земельних ресурсів населеного пункту. 
До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування «Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) с. Боровиця Черкаського району Черкаської 

області» відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, від реалізації проєктних рішень. 
Стратегічна екологічна оцінка проєкту здійснюється для території 

проєктування, яка визначається проєктними межами населеного пункту 

 
4. Ймовірні наслідки 

а) імовірні наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я 

населення 

Генеральний план та план зонування території (у складі генерального 

плану) с. Боровиця  розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, 

існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, 

існуючих та перспективних планувальних обмежень, санітарно-захисних, 

природоохоронних зон тощо. 

Оцінка впливу проєкту містобудівної документації буде здійснена на 

компоненти як природного так і соціального навколишнього середовища, а 

саме будуть розраховані, оцінені та враховані у звіті про стратегічну 

екологічну оцінку будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, 

біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних 

територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, 

матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих 

факторів. 
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Планова діяльність при дотриманні вимог природоохоронного та 

санітарного законодавства України не буде мати суттєвого впливу на здоров’я 

населення регіону. 

б) імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом 

Територія Сагунівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади  з північної та північно-східної сторони межує з Кременчуцьким 

водосховищем. Кременчуцьке водосховище належить до території 

Смарагдової мережі − це мережа природоохоронних територій європейського 

значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про 

охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.  

При розробці генерального плану села Боровиця Черкаського району 

Черкаської області передбачено дотримання вимог статтей 88 та 89  Водного 

кодексу України та статті 60 Земельного кодексу України та інших актів 

законодавства. 

В межах села Боровиця знаходяться лісові масиви Трушівського 

лісництва кв. 90-93, загальною площею 226,0 га. Проєктими рішеннями 

передбачено дотримання вимог Лісового кодексу України, Правил пожежної 

безпеки в лісах України (Затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України 30.12.2014  № 1417) та інших актів законодавства. 

в) імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього 

природного середовища 

Територія села Боровиця знаходиться на значній відстані від межі 

сусідніх держав, тому транскордонні насідки відсутні. 

   

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому 

числі якщо документ державного планування не буде затверджено  

 У контексті СЕО проєкту генерального плану території з метою розгляду 

альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й 

оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути 

наступні сценарії, а саме: 

 1. «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у 

випадку незатвердження зазначеного документа державного планування; 

 2. «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та 

оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням 

лише інноваційних(«зелених») технологій. 

Кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане 

формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації 

проєкту даного документу державного планування з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

 Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде 

відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку. 
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6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Проведення стратегічної екологічної оцінки проекта містобудівної 

документації відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення 

стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки відбувається: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів 

навколишнього природного середовища, зазначених у Регіональній доповіді 

про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області, 

Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних 

Головного управління статистики в Черкаській області тощо; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту ДДП з 

точки зору екологічної ситуації, SWOT-аналізу; 

- врахування пропозицій та зауважень уході розробки СЕО, що були 

надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я 

населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських 

обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних 

екологічних проблемних питань території проектування, що вивчається, та, 

водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних 

рішень містобудівної документації. 

При цьому будуть використані такі методи: 

✓ історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку 

об’єктів території проектування у хронологічній послідовності; 

✓ таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу 

екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього 

середовища; 

✓ метод ведення екологічного моніторингу – запровадження 

постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів 

навколишнього природнього середовища. 

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах 

прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання 

шкодочинному антропогенного впливу. 

 
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається 

розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків на довкілля, визначені законодавством. 
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього природного  

середовища при розміщені, проєктуванні, будівництві, введені в експлуатацію, 

експлуатації споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з 

додержанням обов’язкових екологічних вимог: 

1) Використання новітніх технологій, що не шкодять навколишньому 

середовищу;  

2) Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових 

відходів; 

3) Проведення програм щодо збереження природних ресурсів, а саме 

атмосферного повітря, водного басейну та ґрунту; 

4) Впровадження системи інформування про ризики для здоров’я 

населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у 

загальний доступ. 

5) Збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об'єктів і комплексів; 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну 

екологічну оцінку 

  Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку 

таким чином: 

 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок 

з іншими документами державного планування; 

  2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень); 

  3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу(за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень); 

  4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень); 

  5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час 

підготовки документа державного планування; 
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