
Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документу державного планування:
«Генеральний план села Гірне Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області з проектом детального планування
частини території»

1) Замовник

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області.
Адреса:  42356,  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Нижня  Сироватка,

вул. Сумська, буд. 167. 

2)  Вид  та  основні  цілі  документа  державного  планування,  його  зв’язок  з
іншими документами державного планування 

Мета  проекту  генерального  плану  с. Гірне  Сумського  району  Сумської
області – визначити стратегію містобудівного розвитку населеного пункту, умови
формування комфортного середовища життєдіяльності населення на найближчу і
віддалену  перспективу,  в  т.ч.  оцінити  його  територіальні  резерви,  визначити
черговість  будівництва,  зв’язати  в  єдиний  містобудівний  комплекс  існуючу
забудову і  ділянки,  відведені  під виробничі  зони,  визначити резервні  території
для  житлового,  культурно-побутового  і  виробничого  будівництва.  Оцінити
негативні екологічні проблеми, що впливають на життя і здоров’я населення.

Рішення  генерального  плану  використовуються  сільською  радою  і
виконавчим органом при здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема при:
- підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни меж населеного пункту;
- розробленні  місцевих  містобудівних  програм  соціально-економічного
розвитку населеного пункту;
- підготовки рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок
фізичними  та  юридичними  особами,  а  також  щодо  можливості  зміни
використання та забудови земельних ділянок;
- прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва,
здійснення  реконструкцій,  реставрації,  капітального  ремонту  об’єктів
містобудування та упорядкування території;
- розроблення завдань на проектування соціальної, інженерної та транспортної
інфраструктури;
- підготовлення  вихідних  даних  для  розроблення  планів  земельно-
господарського  устрою  території  населеного  пункту,  грошової  оцінки  земель
населеного пункту та землевпорядної документації;
- прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) надання у власність чи в
користування  земельних  ділянок,  надання  дозволу  на  будівництво  об’єктів
містобудування незалежно від форми власності;



- узгодження  питань  забудови  та  іншого  використання  територій  спільних
інтересів  із  територіальними  громадами  суміжних  адміністративно-
територіальних одиниць;
- установленні  на  відповідних  територіях  режиму  використання  земель,
передбачених для містобудівних потреб.

В основу проектних рішень покладені наступні принципи:
-  чітке функціональне зонування;
- формування  села  як  розвиненої  лінійної  структури,  що  поєднує  житлову  і
суспільну забудову;
- облік природного ландшафту в планувальному розвитку населеного пункту;
- забезпечення балансу між сельбищною територією і природним середовищем. 

Також  в  основу  містобудівних  рішень  покладений  принцип  компактності
населеного пункту, максимального збереження його планувальної структури.

Мета детального плану території  (ДПТ),  що входить до даного документа
державного  планування  (ДДП),  розробляється  на  земельну  ділянку  під
будівництво  житлової  забудови  на  основі  затвердженої  містобудівної
документації  відповідно  до  чинного  законодавства  з  використанням матеріалів
містобудівного та земельного кадастрів.

ДДП
розробляється  на  підставі  Рішення  Нижньосироватської  сільської  ради,
вісімнадцята (позачергова) сесія, сьоме скликання, від 21.08.2018 р. 

Враховано  Схему  планування  території  Сумської  області,  затверджену
Сумською обласною державною адміністрацією у 2013 р.

ДДП  розробляється  у  розвиток  рішень  Генеральної  схеми  планування
території  України  та  відповідно  до  положень  містобудівної  документації
регіонального рівня «Схема планування території Сумської області».

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) 

ДДП передбачає види діяльності та об’єкти, які відносяться до таких, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають процедурі оцінки впливу
на довкілля – друга категорія в статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля». 

З  метою  забезпечення  населення  села  водопостачанням  передбачається
запроектувати дві артсвердловини, одна з яких буде резервною, з водопровідною
насосною станцією. Вода для двох свердловин братиметься з одного водоносного
горизонту і  складатиме 168 м3 на добу (з однієї  свердловини).  Зони санітарної
охорони свердловин (ЗСО) будуть встановлені  з  урахуванням вимог постанови



Кабінету  Міністрів  України  від  18.12.1998  №  2024  «Правовий  режим  зон
санітарної охорони водних об’єктів». Перший пояс ЗСО – зона суворого режиму
повинна складати 50 м. Другий та третій пояси ЗСО, їх розміри, будуть визначені
розрахунковим способом на етапі проектування цих свердловин. 

4) Інформація про ймовірні наслідки: 
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні рішення даного ДДП матимуть вплив на довкілля:
- забруднення  атмосферного  повітря  фізичне  та  хімічне  від  транспортних

засобів та систем опалення нового будівництва;
- видобування артезіанської води;
- утворення та відведення стічних вод;
- утворення та утилізація твердих побутових відходів;
- впливи  під  час  підготовчих  та  будівельних  робіт:  фізичне  та  хімічне

забруднення  атмосферного  повітря  від  будівельної  техніки  та  обладнання;
утворення ТПВ, будівельного сміття, стічні води тощо.

Щодо ДПТ під житлову забудову
Період експлуатації 
Клімат  і  мікроклімат.  Зміни  мікроклімату  очікуються  незначні,

виділятимуться парникові гази. 
Повітряне середовище. Впливи очікуються хімічні та механічні (шумові). 
Хімічний  вплив  –  від  системи  опалення  та  гарячого  водопостачання

житлових будинків, а також від автотранспорту їх мешканців. 
Джерелами  шуму  буде  автотранспорт,  що  здійснюватиме  маневри  на

території житлового комплексу.
Водне  середовище,  земельні  ресурси  та  ґрунти. Водопостачання  та

каналізування житлової забудови передбачається централізоване, від міста Суми.
Для  твердих  побутових  відходів  передбачатиметься  майданчик  з  твердим
покриттям під сміттєві контейнери для роздільного збирання. Проїзди та тротуари
передбачаються з твердим покриттям. Територію житлової забудови заплановано
облагородити та озеленити. Таким чином, впливи можливі лише при аварійних
ситуаціях.

Рослинний  і  тваринний  світ,  заповідні  об’єкти. Ділянки,  відведені  під
об’єкти проектування, не відносяться до лісогосподарських, природоохоронних,
природно-заповідних зон та їх територій, земель водних об’єктів і прибережних
смуг.

Розміщення  об’єктів  проектування  на  вказаній  території  не  пошкодить
існуючого  ландшафту,  так  як  будуть  витримані  всі  вимоги  нормативних
документів, пов’язані з плануванням і  забудовою території.  Видалення зелених
насаджень на території, відведеній під об’єкти, проектування не передбачається.

Ареали проживання рідкісних тварин,  місця зростання рідкісних рослин в
межах майданчика проектованого об'єкта відсутні. Значних і незворотних змін в



екосистемах  дослідженої  ділянки  в  результаті  будівництва/експлуатації  об'єкта
планованої діяльності не прогнозується. 

Територія планованої діяльності буде облаштовуватися з виконанням заходів
щодо  озеленення  (насадження  газонів).  Вплив  на  тваринний  світ  не
відбуватиметься.

Соціальне  середовище. Планована  діяльність  матиме позитивний вплив на
соціальне  середовище,  оскільки  направлена  на  забезпечення  населення
комфортним житлом.

Техногенне середовище. Техногенних об’єктів поблизу не виявлено.

Період підготовчих та будівельних робіт. Перед проведенням будівельних
робіт  будуть  проведені  вишукувальні  роботи,  в  результаті  яких  визначиться
необхідність  зняття  родючого шару ґрунту.  Також передбачається  занурення у
геологічне середовище. 

Хімічний  вплив  очікується  від  наступних  джерел  викидів  забруднюючих
речовин та процесів: 

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту;
- розвантаження  будівельних  матеріалів  (щебеню,  піску  та  ін.)  та  земляні

роботи;
- зварювальні роботи;
- фарбувальні роботи.
Джерелами шуму буде будівельна техніка, обладнання та автотранспорт.

б) для територій з природоохоронним статусом 

На  території  с.  Гірного  й  поблизу,  а  також  біля  території  детального
планування об’єктів з природоохоронним статусом не виявлено.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Географічне положення території населеного пункту та території детального
планування не передбачає транскордонних наслідків реалізації проектних рішень
для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення.

5)  Виправдані  альтернативи, які  необхідно розглянути у тому числі,   якщо
документ державного планування не буде затверджено

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий
«нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При  цьому  розглядатиметься  вплив  на  довкілля  та  прогноз  його  змін
(наскільки вони можуть бути оцінені на базі  наявної екологічної інформації та
сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

6)      Дослідження,  які  необхідно  провести,  методи  і  критерії,  що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 



Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального
плану  с.  Гірне  та  ДПТ,  їх  потенційний  вплив  на  стан  довкілля  та  здоров’я
населення. 

 При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:
- визначення  цілей  охорони  довкілля,  в  тому  числі  здоров’я  населення,  з

урахуванням існуючої екологічної ситуації в населеному пункті;
- розгляд стратегічних цілей та проблем в інших актах законодавства;
- встановлення взаємозв’язку між ДДП та існуючими актами законодавства;
- аналіз  природних  умов  території,  яка  межує  з  районом  розміщення

планованої  діяльності,  включаючи характеристику поверхневих водних систем,
ландшафтів  (рельєф,  родючі  ґрунти,  рослинність  та  інш.),  гідрогеологічні
особливості території та інших компонентів природного середовища;

- прогноз  можливих  змін  в  природних  екосистемах  при  реалізації
запланованої  діяльності  та  пропозиції  щодо перспективного моніторингу стану
довкілля після реалізації рішень ДДП.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи
та критерії:

- методи  цільового  аналізу  дозволять  встановити  відповідність  рішень,
визначених містобудівною документацією природоохоронним цілям;

- методи  стратегічного  аналізу  матимуть  ключове  значення  у  виконанні
стратегічної екологічної оцінки, оскільки такий вид документації, як генеральний
план має стратегічний характер;

- методи SWOT-аналізу необхідні для визначення слабких та сильних сторін
існуючої екологічної ситуації, можливостей та загроз при плануванні проектних
рішень;

- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

7)      Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та
пом’якшення  ймовірних  негативних  наслідків  реалізації  проєктних  рішень
документу державного планування

З  метою  запобігання,  зменшення  та  пом’якшення  ймовірних  негативних
наслідків  виконання  ДДП  вся  проектна  діяльність  повинна  здійснюватися
відповідно  до  державних  будівельних  норм,  санітарних  норм  і  правил
проектування містобудівної документації.

8. Пропозиції  щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку 

Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконано
відповідно  до  вимог  частини  другої  ст.  11  Закону  України  «Про  стратегічну
екологічну  оцінку»  з  урахуванням  методичних  рекомендацій  із  здійснення
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених



наказом  Міністерства  екології  і  природних  ресурсів  України  №  296  від
10.08.2018 р.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 

Зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки  містобудівної  документації  «Генеральний  план  села  Гірне
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  з
проектом  детального  планування  частини  території»  громадськість  має  право
надати протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті
Нижньосироватської сільської ради https://nyzhnosyrovatska.rada.today.

Зауваження та  пропозиції  надаються  за  адресою:  42356,  Сумська  область,
Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167, Нижньосироватська
сільська рада Сумського району Сумської області (email: rada16@ukr.net).

Сільський голова              В.Ю. Суспіцин


