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0擁i渡Hu霧6e6-Ca議m・・垣幽
2. B岬Ta OCHOBH‥IIJII HOIeyMeHTa AeP氷aBHOrO nJIaHyBaHHfl, iioro

3B,f13OK 3 iHIIIHMH HOKyMeHTaM印leP納KaBHOrO nJIaHyBaHHf1

3Micm 40均肋eJ岬y月吻招aeJ‘OeO I加a砂eaJ!棚

KoMⅡJIeKCH蕗HJIaH IIPOCTOPOBOrO PO3BHTKy TePHTOPll TePHTOPlaJII,HOT

xpoMa抑C OCHOBHHM B瑚OM MicTO6y扉BHO唖pKyMeHTa珪Ha MicIIeBOMy PIBHl,

po3PO6JIjIerもCjI Ha BCro TePHTOPlro TePHTOPlaJIbHOl rPOMa抑Bi抑OBi抑O即CTaTTi

1 6 Ta 1 61 3aKOHy yKPa工HHくくⅡpo peryJIroBaH聯MicTO6y扉BHO] JIijIJIbHOCTi〉〉・

KoMⅡJIeKCHK漬IIJIaH PO3PO6JIacTbCjI Ta　3aTBeP雅yeTbC兄　3　MeTOro

3a6e3IIeqeHELI CTaJIOrO PO3BHTKy TePKTOPlaJIbHOI xpoMa抑　3　即TPIIMaHHHM

ⅡPHH叩ny 36aJIaHCOBaHOC五月eP舶BHHX, xpOM明CbKHX Ta IIPIIBaTHHX iHTePeCiB Ta

3 yPaXyBaHHHM KO叫eIIIIiI iHTexpOBaHOrO PO3B耽TKy TePHTOPll TePHTOPlaJIbHOI

rpora脚(3a Ha卿OCTi), IIePe凪6atIaC y3rO榔eHe IIP融肌理i苧eHb醐?

町田CHOrO (KOMⅡⅡeKC亨OrO) IIPOCTOPOBOrO PO3BKTI(y HaCeJIeHHX IIyHKTIB孤C抑HOI

CHCTeMH PO3CeJIeHHj= TePHTOPl1 3a lX Me糊aMH.

KoMIIJIeKCHH# IIJIaH BNErotIae IIJIaHyBaJIbHI PIIIIeHHjI叫OJIO IIePCIIeKTIIBHOrO

BHKOPHCTaHHj[ BCicirepKTOPll TePHTOPlaJIbHOl rPOMa卿, a TaKO)K:
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- генеральний план населеного пункту - адміністративного центру 
територіальної громади; 

- генеральні плани населених пунктів та детальні плани території у 
межах території територіальної громади, затверджені до прийняття 
комплексного плану, що відповідають вимогам законодавства, узгоджуються 
з планувальними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до 
нього; 

- генеральні плани населених пунктів у межах території територіальної 
громади, необхідність розроблення яких встановлена рішенням про 
затвердження комплексного плану (включаються до складу комплексного 
плану одночасно з їх затвердженням); 

- планувальні рішення генеральних планів інших населених пунктів та 
детальних планів територій у межах території територіальної громади в обсязі, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- детальні плани території у межах території територіальної громади 
(включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням); 

- межі функціональних зон усієї території територіальної громади з 
вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон (плани зонування 
територій населених пунктів у межах території територіальної громади 
розробляються у складі генеральних планів та включаються до складу 
комплексного плану одночасно із затвердженням відповідних генеральних 
планів); 

- історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених 
пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України 
(включаються до складу комплексного плану як невід’ємні складові 
генеральних планів відповідних населених пунктів). 

Склад та зміст Комплексного плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2021 «Склад 
та зміст містобудівної документації на місцевому рівні». 

Цілі Документа  Державного Планування: 
- розроблення функціонально-планувальної організації на території 

громади з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень: 
санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони, охоронних, протипожежних 
зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних зон тощо; 

- визначення основних принципів і напрямів формування єдиної системи 
громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-
транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою; 

- забезпечення охорони земель та інших компонентів навколишнього 
природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження 
культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених 
пунктів; 

- забезпечення та розробка заходів із охорони навколишнього 
природного середовища, розвиток природоохоронних територій; 

- створення сприятливих умов для інвестиційного розвитку на 
території громади; 
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- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність 
освоєння території. 

Зв’язок ДДП з іншими документами державного планування: 
1. Генеральні плани населених пунктів у межах території 

Сагунівської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, 
затверджені до затвердження Комплексного плану; 

2.  Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки; 
3.  Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки; 
4.  Стратегія розвитку Сагунівської громади на період до 2026 року; 
5.  Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року; 
6.  Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 

період до 2030 року; 
7.  Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 

року; 
8. Указ Президента України «Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року»; 
9.  Конвенції Ріо-де-Жанейро:  
- Конвенція з біологічного різноманіття (UN Convention on Biological 

Diversity – CBD); 
- Рамкова конвенція про зміну клімату (the United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC); 
- Конвенція про боротьбу з опустелюванням (the United Nations 

Convention to Combat Desertification – UNCCD). 
 
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) 

Містобудівна документація 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 
тощо), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх 
межах, які визначені законодавством України. 

Розроблення проєкту документа державного планування «Комплексний 
план просторового розвитку території Сагунівської територіальної громади 
Черкаського району Черкаської області» передбачає формування проєктних 
рішень на всю територію територіальної громади. Проєктні рішення 
охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких 
заплановане в перспективі на території громади.  

Під час розробки та подальшого виконання проєктних рішень 
містобудівної документації може розроблятись низка проєктів у подальшому, 
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на наступних стадіях проєктування (стадія «Робочий проєкт»). Серед них 
можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» підлягають оцінці впливу на довкілля до прийнятих рішень про 
впровадження планової діяльності.  

Відповідно до статті 3 даного Закону окреслено перелік видів 
господарської діяльності, що в обов’язковому порядку мають провести 
процедуру оцінки впливу на довкілля, він розподілений на 2 категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, що можуть мати значний згубний вплив на 
компоненти навколишнього середовища.  

До першої категорії включені: нафтопереробні та газопереробні заводи; 
ТЕС; ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, 
установки для захоронення, зберігання чи переробки радіоактивних відходів; 
підприємства чорної та кольорової металургії; хімічне, хімічно-біологічне, 
біотехнічне, фармацевтичне виробництва; будівництво аеропортів, 
автомагістралей, глибоководних суднових ходів; операції у сфері поводження 
з відходами; видобуток корисних копалин, кар’єри, рубки тощо.  

Друга категорія включає в себе: виробничі об’єкти видобувної, 
обробної, енергетичної, легкої промисловості тощо. Вищевказані види 
планової діяльності, яка включає в себе будівництво, реконструкцію, технічне 
переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) 
об’єктів, інше втручання в природне середовище, які справляють значний 
вплив на довкілля, підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття 
рішення про провадження планованої діяльності. 

За результатами стратегічної екологічної оцінки планувальних рішень, 
що розробляються у Комплексному плані просторового розвитку території 
Сагунівської територіальної громади, буде визначено перелік видів діяльності 
та об’єктів, які у подальшому підлягатимуть процедурі оцінки впливу на 
довкілля. 

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

населення 
Комплексний план просторового розвитку території Сагунівської 

територіальної громади розробляється з урахуванням природо-кліматичних 
умов, існуючого рельєфу території, 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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Таблиця 4.1 
Ймовірні наслідки для компонентів довкілля у зв’язку із впровадженням 

планувальних рішень Комплексного плану 
Компонент 

довкілля 
Ймовірний вплив проєктних рішень 

Клімат 1. Значних негативних наслідків не очікується. 
2. Очікується покращення клімату у населених 

пунктах через створення і підтримку зелених 
насаджень загального та обмеженого користування 
(використання фітомеліоративих зелених 
насаджень для збільшення поглинання парникових 
газів) та впровадження заходів щодо 
енергозбереження. 

 
Повітряний 

басейн 
1. Очікується покращення ситуації щодо шумового 

забруднення у зв’язку із проведенням ремонту та 
відновлення твердого покриття автодоріг. 

2. Слід очікувати збереження незначного рівня 
забруднення повітря викидами автотранспорту. 

3. Передбачається покращення ситуації за рахунок 
впорядкування територій промислового 
використання та дотримання санітарно-захисних 
зон від джерел забруднень. 

 
Водні ресурси 1. Забруднення стоками із сільськогосподарських 

полів. 
2. Передбачається покращення стану поверхневих та 

підземних вод за рахунок влаштування 
централізованої системи водопостачання та 
каналізування. 

3. Передбачається покращення стану поверхневих та 
підземних вод за рахунок встановлення та 
дотримання зон санітарної охорони джерел 
водопостачання та санітарно-захисних зон від 
каналізаційних споруд. 

4. Передбачається покращення стану поверхневих 
водойм за рахунок оздоровлення водних об’єктів з 
їх розчищенням, визначенням та упорядкуванням 
прибережних захисних смуг. 

 
Земельні ресурси 

та ґрунти 
1. Передбачається забудова вільних ділянок, що 

призведе до трансформації ґрунтового покриву. 
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2. Очікується виникнення нових джерел хімічного 
забруднення, розширення територій промислового 
використання. 

3. Очікується порушення горизонтів ґрунтів 
внаслідок прокладання інженерних мереж. 

4. Передбачається покращення стану земельних 
ресурсів за рахунок контрольованого поводження з 
відходами, закриття несанкціонованих 
сміттєзвалищ та рекультивація цих територій. 

5. Передбачається покращення ситуації за рахунок 
перенесення ґрунту, що підлягає зняттю при 
проведенні будівельних робіт на порушені ділянки 
для ландшафтного благоустрою територій. 

Біорізноманіття 
(рослинний і 

тваринний світ) 

1. Вплив на середовища існування через розвиток 
рекреаційних територій. 

2. Антропогенізація під час будівельних робіт. 
Ландшафти 1. Ймовірна трансформація ландшафтів у зв’язку із 

забудовою вільних земель. 
2. Очікується позитивний вплив на складові 

ландшафту через впорядкування промислових 
територій, благоустрій населених пунктів, 
створення зелених зон. 

Здоров’я 
населення 

1. Негативних впливів не очікується. 
2. Впровадження природоохоронних еколого 

орієнтованих заходів (створення систем каналізації 
та водопостачання, очисних споруд, облаштування 
рекреаційних територій та зелених зон тощо) 
сприятиме покращенню стану навколишнього 
природного середовища. 

 
б) імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом 
Територія Сагунівської територіальної громади з північної та північно-

східної сторони межує з Кременчуцьким водосховищем. Кременчуцьке 
водосховище належить до території Смарагдової мережі (UA0000110 
Kremenchutske Reservoir) − 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 (за посиланням http://emerald.net.ua/, Рисунок 4.1). 

 
 
 
 
 
 

http://emerald.net.ua/
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Рисунок 4.1 

  
При розробці Комплексного плану територіальної громади передбачено 

дотримання вимог статей 88 та 89 Водного кодексу України та статті 60 
Земельного кодексу України та інших актів законодавства. Звіт про 
стратегічну екологічну оцінку міститиме аналіз проєктних рішень щодо меж 
встановлених Комплексним планом водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг, а також особливостей дотримання режимів обмеженого 
господарського використання даних територій. 

В межах територіальної громади знаходяться лісові масиви 
Трушівського та Чорнявського лісництва, що входять до складу Державного 
підприємства «Чигиринське лісове господарство». 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. 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. 
№ 878 села Сагунівської територіальної громади не відносяться до Списку 
історичних населених місць України. 

в) імовірні транскордонні наслідки для компонентів 
навколишнього природного середовища 
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Територія громади 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 Комплексного 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. Альтернатива 1 «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та 
оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного 
планування (перспективи і напрямки розвитку території громади без 
затвердження і без впровадження Комплексного плану); 

2. Альтернатива 2 – реалізація Комплексного плану просторового 
розвитку території громади та впровадження його планувальних рішень. 

3. Порівняння варіантів окремих рішень Комплексного плану. В процесі 
розроблення Комплексного плану розглядатимуться деякі принципові 
пропозиції щодо територіального розміщення окремих об’єктів. При цьому 
будуть опрацьовані можливі ризики для довкілля, а також досліджені 
позитивні ефекти за умов імплементації даних пропозицій та здійснене 
обґрунтування вибору виправданих альтернатив окремих проєктних рішень. 

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде 
відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

 
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 
санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту 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 10.08.2018 р.).  

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки даного ДДП 
використовуватимуться дослідження, що включають в себе ряд оцінок:  

- аналіз контексту планування; 
- аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його зміни; 
- цільовий аналіз та аналіз наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення; 
- оцінку альтернативних сценаріїв;  
- рекомендації щодо пом’якшення впливу на довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, та заходи із запобігання несприятливого впливу. 
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При цьому будуть використані такі методи: 
- метод,  заснований на оцінці впливу (характеристика поточного стану 

довкілля на території громади; оцінка значимості впливу); 
- метод стратегічного аналізу (цільовий аналіз, SWOT-аналіз); 
- картографічний та геоінформаційний методи; 
- індикативний метод (використання індикаторів для ведення 

екологічного моніторингу). 
Методичні дослідження уточнюють підходи, що передбачені під час 

здійснення стратегічної екологічної оцінки: 
- 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, офіційних даних, що є у 
відкритому доступі від Управління екології та природних ресурсів Черкаської 
обласної державної адміністрації тощо; 

- оцінка наслідків реалізації ДДП для виявлення будь-яких потенційно 
можливих змін довкілля, у тому числі здоров’я населення, пов’язаних з 
реалізацією ДДП; 

- збір та аналіз інформації, яка включена в інші акти законодавства, які 
мають відношення до даного проєкту; 

- цільовий аналіз, при якому формується перелік цілей з охорони 
довкілля, у тому числі здоров’я населення, і здійснюється подальший аналіз 
проєкту ДДП на відповідність цим цілям; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту з точки зору 
екологічної ситуації, SWOT-аналізу; 

- оцінка альтернативних сценаріїв, вибраних для стратегічної 
екологічної оцінки; 

- врахування пропозицій та зауважень у ході розробки стратегічної 
екологічної оцінки, що будуть 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 проєктування та, водночас, попередження 
можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень містобудівної 
документації. 

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах 
прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання 
шкодочинному антропогенного впливу. 
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7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається 
реалізація системи комплексних заходів із запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 
планування, що стосуються різних складових довкілля в межах територіальної 
громади, у зв’язку із впровадженням планувальних рішень Комплексного 
плану (у тому числі і для об’єктів, що підлягатимуть оцінці впливу на 
довкілля) визначені законодавством та нормативно-правовими актами, а 
також державними, обласними та місцевими цільовими програмами щодо 
охорони та відтворення довкілля. 

Окрім того, комплекс проєктних рішень, що приймається для 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової 
діяльності, включатиме (таблиця 7.1): 

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 
земельних та водних ресурсів тощо; 

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-
захисних зон, озеленення території тощо; 

- заходи із покращення стану компонентів довкілля (атмосферного 
повітря, водних об’єктів, ґрунтів); 

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності. 
Таблиця 7.1 

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

значення (ДДП) 
Напрями заходів Ймовірні 

негативні наслідки 
 

Зміст заходів 

Щодо охорони 
атмосферного 

повітря 

- забруднення 
повітря 
стаціонарними та 
пересувними 
джерелами. 

- дотримання та виконання 
вимог ЗУ «Про охорону 
атмосферного повітря»; 
- дотримання та облаштування 
нормативних санітарно-
захисних зон, їх інтенсивне 
озеленення: санітарно-захисних 
зон всіх виробничих, 
сільськогосподарських, 
комунальних і транспортно-
складських об’єктів, приміщень 
та ділянок (згідно з ДСП 173-
96); 
- екологізація транспортної 
інфраструктури шляхом 
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підвищення якості дорожнього 
полотна транспортних 
магістралей громади, ремонт 
поганих доріг між населеними 
пунктами громади  та тротуарів 
в самих населених пунктах; 
- проведення реконструкції 
комунальних систем та об’єктів 
тепло- і водопостачання шляхом 
впровадження новітніх 
енергоефективних технологій з 
енергозбереження; 
- здійснення постійного 
моніторингу за джерелами 
викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. 

Щодо охорони 
поверхневих та 
підземних вод 

території 

- забруднення 
водного басейну 
побутовими та 
поверхневими 
стоками. 
 

- екологічне оздоровлення 
водних об’єктів з їх 
розчищенням, визначенням та 
упорядкуванням прибережних 
захисних смуг; 
- проведення аналізу стану 
водних ресурсів для можливості 
їх використання в культурно-
оздоровчих цілях; 
- розширення системи 
централізованого комунального 
водопостачання, забезпечення 
усіх населених пунктів громади 
якісною питною водою; 
- розроблення та затвердження у 
встановленому законодавством 
порядку проєкту зон санітарної 
охорони джерел водопостачання 
з визначенням меж усіх поясів 
зони санітарної охорони; 
- модернізація діючих та 
будівництво нових систем 
водопостачання; 
- налагодження системи 
дощового каналізування; 
відведення поверхневого стоку з 
території населених пунктів на 
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очисні споруди з організацією 
попередньої очистки стоків; 
- модернізація існуючих 
каналізаційних очисних споруд, 
реконструкція або заміна 
зношеного технологічного 
обладнання, впровадження 
сучасних систем знезараження 
очищених стічних вод, а також 
будівництво каналізаційних 
очисних споруд з застосуванням 
новітніх технологій очистки 
стічних вод; 
- вирішення основних проблем, 
пов’язаних з екологічно 
безпечним збором, зберіганням, 
утилізацією, переробкою рідких 
і твердих відходів; 
- здійснення постійного 
моніторингу за станом 
поверхневих та підземних вод, 
якість питної води. 

Щодо охорони 
ґрунтів 

- забруднення 
ґрунтів в зоні 
впливу автодоріг та 
внаслідок 
перерозподілу 
побутових стоків. 

- функціональне зонування 
території громади з виділенням 
різнопрофільних зон 
(промислових, комунальних, 
житлових, громадських, 
рекреаційних, 
природоохоронних тощо) та 
забезпечення їх гармонійного 
взаємозв’язку: встановлення та 
дотримання планувальних 
обмежень; 
- здійснення заходів по боротьбі 
з ерозією ґрунтів, відновленню 
родючості; 
- здійснення комплексу заходів з 
інженерної підготовки та 
захисту території; 
- 100 % охоплення території 
громади санітарною очисткою; 
- покращення дорожнього 
покриття вуличної мережі; 
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- зберігання родючого шару 
ґрунтів, що зазнали 
переміщення при різних видах 
господарських робіт та його 
подальше використання для 
ландшафтного благоустрою; 
- здійснення постійного 
моніторингу за станом 
земельних ресурсів та ґрунтом. 

Щодо поводження 
з відходами 

- - виявлення та ліквідація 
несанкціонованих сміттєзвалищ 
з подальшою рекультивацією та 
відновленням порушених 
земель; 
- поетапне впровадження 
системи роздільного збору 
побутових відходів із наступним 
використанням частини їх 
компонентів, як вторинної 
сировини. 

Щодо фізичних 
факторів впливу на 

навколишнє 
середовище (шум 

та 
електромагнітне 
випромінювання) 

- шумове 
забруднення 

- створення придорожніх 
охоронних зелених насаджень та 
санітарно-захисних зон;  
- створення системи організації 
руху та реконструкція вуличної 
мережі; 
- застосування конструктивних 
шумозахисних заходів 
(шумозахисні екрани, 
шумозахисні віконні блоки, 
шумопоглинаючі облицювальні 
матеріали); 
- дотримання параметрів 
охоронних зон (ЛЕП, ТП) та 
режимів ведення господарської 
діяльності в них. 

Щодо охорони 
ландшафтів та 

збереження 
біорізноманіття 

- антропогенізація 
під час будівельних 
робіт. 

- поліпшення стану і збереження 
існуючих, а також створення 
нових зелених насаджень;  
- проведення інвентаризації 
системи зелених насаджень; 
- формування санітарно-
захисних зон (озеленення, 
благоустрій); 
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- розвиток та збереження 
зелених насаджень загального 
користування: розчистка 
паркових зон, створення нових 
парків та локальних зелених зон 
у місцях нового житлового 
будівництва та на вільних 
територіях у межах території 
громади; 
- дотримання нормативів 
озеленення закладів соціально-
культурного обслуговування; 
- організація локальної 
екологічної мережі за рахунок 
зелених насаджень, 
гідрографічної мережі з її 
прибережними захисними 
смугами як джерела відновлення 
і збереження екологічного 
балансу території у контексті 
забезпечення сталого розвитку 
території громади; 
- розвиток мережі озеленених 
зон уздовж вулиць з 
урахуванням особливостей 
забудови та рівнів інтенсивності 
автомобільного руху; 
-підвищення рівня екологічної 
культури та свідомості 
населення громади із 
забезпеченням ними 
раціонального використання та 
відтворення природних 
ресурсів, а також забезпечувати 
дотримання вимог екологічного 
законодавства: вимог законів 
України «Про охорону 
навколишнього природного 
середовища», «Про тваринний 
світ», «Про рослинний світ» і т. 
д.); 
- благоустрій сільських 
територій. 
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Щодо змін клімату - збільшення потреб 
в усіх видах 
ресурсів та енергії, в 
першу чергу 
електроенергії, газу, 
тепла та води. 

- впровадження сучасних 
енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій в усіх сферах 
діяльності громади; 
- зменшення емісії парникових 
газів за рахунок збільшення 
кількості фітомеліоративних 
зелених насаджень. 

Щодо охорони 
здоров’я населення 

- - забезпечення населення 
якісною питною водою; 
- підвищення якості та 
доступності надання медичних 
послуг;  
- створення умов для фізичного 
виховання та спорту у садочках і 
школах; 
- збільшення кількості 
облаштованих місць для 
відпочинку та проведення 
дозвілля населення. 

 
 

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 



耳eP氷aBHOrO IIJIaHyBaHHfl, a TaKO氷IIIJIjIXK BPaXyBaHmI TaKIIX 3O6oB宛aHb ni叩aC

ⅡiJIrOTOBK叫IOKyMeHTa HeP)KaBHOrO IIJIaHyBaHH現

6) o平C HaCJIi雅iB即棚OBI(iJIJIjI, y TOMy qTC正棚3HOPOB’旺aCeneHHfl, y

TOMy tIHCJII BTOPHHHIIX, KyMyJIjITHBHHX, CHHePrltIHHX, KOPOTKO", CePeHHbO‾ Ta

即BrOCIPOKOBHX (1, 3-5 Ta lO-15 poKiB Bi抑中畑O, a 3a HeO6xiHHOCTi - 50-100

poKiB), IIOCTi沌KX i THMtIaCOBHX, IIO3KTHBHHX I HeraTKBHHX HaC正HKiB;

7) 3aXO拙叫O HePeH6aqacTPCq B糊丁瑚朋3aⅡO6iraHHjI, 3MeHIIIeH聯Ta

ⅡOM’兄KⅢeHH鬼　HeI`aTHBHKX HaCJIIHKIB BKKOHaHH縞∴JIOKyMeHTa JIeP氷aBHOrO

8) 06rpyHTyBaHHH BH6opy BHⅡPaBHaHIIX.aJIbTePHaTHP, IIIO P?3rJI糊aJIHC兄,

OⅡHC CIIOCO6y, B jIK商3扉産cHroBaJIaC兄CTPaTerlqHa eKOJIOrltIHa O叫HKa, y TOMy

tIKCJIi 6yHb-jIKi ycKJIa柵eHHfl (HeJIOCTaTHicTb iH4)OPMaHiT Ta TeXHitIHHX 3aCO6iB IIiH

qac 3HificHeHmI TaKOI o正HKK);

9) 3aXO拙HePeH6atIeHi珊瑚iむHeH朋xpHiTOPHHry HaCriTKiB BKKOHaH朋

JIOKyMeHTa HeP氷aBHOrO rIJIaHyBaHHjI那珂OBKIJIJIjI’y TOMy tmCJIl ; JH 3即POB’jI

1 0) orIHC玩MOBipHHX TPaHCI(OPJIOHHHX HaC正広KiB即棚OBKiJIJIjI, y TOMy TIHC正

月JI鬼3即POB’jI HaCeJIeHHjI (3a HajIBHOCTi);

1 1 ) pe3IOMe HeTeXHiqHOrO XaPaKTePy iH如pM?HiT, IIePeH6aqeHOiryHKTaMH

l - 1 0正cI qacTHHH, PO3PaXOBaHe Ha IlmPOKy ayHHTOPlro・

9・　Op「aH) HO flKOrO HOAaroTbCf1 3ayBa氷eHHfl i IIPOIIO3叩iT) Ta CTPOKII

ix ⅢOHaHH組:

3ayBaXeHHjI i IIPOIIO3叫i唖o 3a兄BH HPO BH3HatIeH聯06cjIry CTPaTeriqHOT

eKOJIOritIHOT o巾HKH IIPOeKry JIOKyMeHTa HeP氷aBHOrO IIJIaHyBaH聯くくKoMⅡJIeKCH露

ⅡJIaH IIPOCTOPOBOrO PO3BHTKy TePHTOPiT Ca「yHIBCI)KOI TePHTOPlaJIbHOl rPOMa卿

tIepKaCI,KOrO Pa漬oHy tIepKaCI>KOI o6JIaCTi〉〉 IIOHaIOTbC瑚O CaryHIBCbKOI ciJIbCI,KOT

pa囲tIepKaCbKOrO Pa漬oHy tIepKaCbKOT o6JIaCTl y rmCI,MOBOMy BIITJI糊i Ha IIOIIITOBy

a埋ecy Ta B eJIeKTPOHHOMy BHrJI糊i Ha e几CKPHHbKy・

Hbumo6a a細eca: ByJI. JIeci yI(PaiHKH, 77/4, C. CaryHIBKa, tIepKaCbKOrO

Pa蒐oHy, qePKaCbKO工o6JIaCTi’1 9644.

励eJ(nやOHHa adyeca・・ Sagunivskarada@ukr・net.

CnpoJ(u nO∂aH棚3Cy6aaK:e硯i ,やOnO3均寂・・ BiJI 4 ciqHH 2023 poKy l TPHBaC即

18 ciqHjI 2023 poKy BKJIIOqHO (15 KaJIeHJ]apHHX HHiB).

CiⅢbCbKⅢ厳「oⅡORa
声巧/ Bo囲HeHKO I. I.
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