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iншuмu ддп :_
документацiя державного планування - мiстобудiвна документацiя на мiсцевому
рiвнi - «Генералы1ий план та план зонування територi.і. села Панкратове Южноукраrнсько.і.
мiсько.і. територiально.і. кромади Вознесенського району Миколаi.всько.і. областi»
РозрОбЛястьСЯ вiдпОвiдно до рiшення Iванiвсько.1. сiльсько.1. ради Миколаi.вськО.1. Областi

вiд 10.03.2017 NE «Про органiзацiю роботи з розроблення мiстобудiвно.і. документаШ
населених пунктiв -сiл Iванiвка та Панкратове Iванiвсько.і. сiльсько.і. ради на перiод 20172018рокiв».

Генеральний план та план зонування територi.і. села Панкратове ЮжноукраГнсько.і.
мiсько.і. територiально.і. кромади Вознесенського району Микола.і.всько.і. областi е

мiстобудiвною документацiсю на мiсцевому рiвнi, призначено.і. для обкрунтування
довгостроково.і. стратегiТ планування та забудови територi.і. населеного пункту. Зазначений

документ визнача€ основнi принципи i напрямки планувально.і. органiзацil. та
функцiонального призначення територil..
Цiлями документу державного планування €: забезпечення переходу на шлях сталого
l

розвитку, визначення основних принципiв i напрямкiв планувальнр.і. органiзацi.і. та
функцiонального
призначення територi.і.,
формування системй
громадського
обслуговування населення, органiзацiя вулично-дорожньо.і. та транспортноТ мережi,
органiзацiя iнженерного обладнання, органiзацiя iнженерно.і. пiдготовкц та благоустрою,
органiзацiя цивiльного захисту територi.і. та населення вiд небезпечkих природних i

техногенних процесiв, органiзацiя охорони навколишньою природного середовища,
органiзацiя охорони та збереження культурно.і. спадщини та традицiйного характеру
середовища iсторичних населених пунктiв, тощо.

Зр'язок з iншимII докvр4ентамн деI]жавцого планування
документи державного планування державного рiвня :
;
1.
документ державного планування розроблений з урахуванням основних
принципiв та засад Закону УкраП1и «Про регулювання мiстобудiвноТ дiяльностi», Закон
УкраГни «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв УкраГни щодо планування
використання земель», Закону УкраГни «Про основи мiстобудування», \ Закону Украrни
«Про стратегiчну екологiчну оцiнку», Закону Укра1.ни «Про охорону навколишнього
природного середовища», Закону Украrни «Про основнi засади (стрqтегiя) державно.і.
екологiчно.і. полiтики Укра1.ни на перiод до 2030 року» тощо.
\
документи державного планування ре27.о#сиь#о2о р;.G#я..
1
1. Стратегiя розвитку Микола1.всько.і. областi до 2020 року, затверджена рiшенням

Микола1.всько.і. обласноТ ради вiд 16 квiтня 2015 року №9 зi змiнами та доповненнями
вiд 10 червня 2016 року №8;

2. Комплексна програма охорони довкiлля Миколаrівсько.і. областi на 2018-2020 роки,
затверджена рiшенням Микола1.всько.і. обласно.і. ради вiд 21 крудня 2017 року Nй2 зi

змiнами та доповненнями, затвердженими рiшенням МиколаrвськоI обласно.і. ради вiд
)

26грудня 2019 року №14;

t

3. Програма монiторингу довкiлля Микола"hсько.і. областi, затверджена рiшенням
МиколаГвсько.і. обласно.і. ради вiд 23 крудня 1999 року №4;
\
4. Прокрама розвитку водного господарства МиколаТвсько1 областi на 2019-2021

роки,затвердженарiшеннямМикола1ьсько.і.обласно.і.радивiд21грудня2018року№35;
5. Обласна цiльова програма «Лiси МиколаГівщини 2001-2015Р.», затверджена

рiшенням Микола1.всько.і. обласно.і. ради вiд 24 квiтн я2001 року №3 зi змiнами та
доповненнями вiд о2 жовтня 2013 року;

6. Обласна

прокрама

поводження

з

твердими

побутовщl

вiдходами

в

Миколаi.вськiй областi на перiод до 2020 року, затверджена рiшенням МиколЖвсько.і.
обласно.і. ради вiд 21 листопада2008 року №6;
7. Програма «Питна вода МиколаГвщини» на перiод до 2020 Ъокузатверджена
рiшенням Микола1.всько.і. обласно.і. ради вiд 28 березня 2008 року N?5 зi змiнами та

доповненнями вiд о6 серпня 2010 року;
8. Стратегiя розвитку галузi охорони здоров'я Микола1всько.і. областi на 2019-2021

рокизатверджена рiшенням Микола1.всько.і. обласно.і. ради вiд 21 грудня2018 року №32;
9. Обласна прокрама розвитку та пiдтримки закладiв охорони здоррв'я, якi належать
до спiльно.і. власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст Микола1.рсько.і. областi, на

::#%]РзОмi=i'i::m:Р+:#пеоНван:Ё:=й#бОеЛрЁ::К2О:20oб;:m#:]В3fю2±4тняТЁ#o::#
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№2;

10.

Iншi програми та стратегii. МиколаIВсько.і. областi.

Тщ_ якою мiDою ддП вuзно[ча€ vмовu дjш здiйснення дiяльностi_qбо наданнf l,
ф_рк"ентiв дозвhьного хат]акг"zі]v на DеQLлiзаuiю вuдiв дiяльностi. та об'сжтiв, щодо.

яких законодавством пеDедбачено здiйснення пDоuедvрu оuiцкu вгu.uвv на довкiлля, Ё
тrюмv чuслi iнd]от]маuiю uLодо вшначення мiсuезнаходження. т]озмiрv` тIот\іэtсностi абg
рQзмiшення т]есvрсiв :

РОзроблення Генерального плану та плану зонування тери+орil. передбачае

формування проектних рiшень на всю територiю села Панкратове. Про€ктнi рiшення
генерального плану та плану зонування охоплюють yci види дiяльностi, якi провадяться
або провадження яких заплановане в перспективi на територii. сеhа. Окремi види

дiяльностi можуть вiдноситися до таких, щодо яких законодавством передбачено
здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiлля.
Наявнiсть видiв дiяльностi, щодо яких законодавством передбачено здiйснення
процедури оцiнки впливу на довкiлля, на територi.і. селища буде уточнена пiд час
формування опорного плану територi.і. села. Необхiднiсть впровадженнk на перспективу
видiв дiяльностi, щодо яких законодавством передбачено здiйснення цроцедури оцiнки
впливу на довкiлля, буде визначена у ходi розроблення загально.і. страт?гi.і. просторового
розвитку селища та просктних рiшень мiстобудiвно.і. документацi.і..
1

ймовiрнi наслiдки:
1. для довкiлля, у тому числi для здоров 'я населення.

Проект документа державного планування «Генеральний план та план зонування
територi.1.

СеЛа

ПанкратОВе

Южноукра.1.НСЬко.1.

мiсько.1.

ТеРИТОРiаЛЬНО.1.

ГРОМадИ

Вознесенського району Микола.і.всько.і. областi» € комплексним документом, про€ктнi
рiшення якого в рiзнiй мiрi та формi можуть впливати на стан довкiлля та здоров'я
населення.

Виконання стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки документа державНого планування
передбача€ аналiз та оцiнку ймовiрних наслiдкiв та ризикiв реалiзацi.і. цросктних рiшень

документа державного планування, як на окремi компоненти довкiлля (крунти, поверхневi
та пiдземнi воднi ресурси, атмосферне повiтря, рослинний i тваринний свiт), так i на
комплекснi умови територi.і. - мiкроклiмат та ландшафти, розвиток природних процесiв, а
також на здоров'я населення.
Значного негативного вп]1иву пiд час плановано.і. дiяльностi в меэI{ах територiй, що
зазначена дiйсною мiстобудiвною документацiсю, на довкiлля та здQров'я населення,
геологiчне середовище, на флору та фауну не передбачасться..
:

2. для територiй з природоохоронним статусом.
На територir села Панкратове вiдсутнi природоохороннi територi.і. та об'€кти з рiзним

режимом охорони.
В рамках проведення стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки проекту Генерального плану та
плану зонування територiГ села Панкратове ма€ буде виконано оцiнку вiдповiдностi

просктних рiшень ГенФального плану та плану зонування в]1могам чинного
законодавства стосовно забезпечення дотриманнi режиму природоохороIших територiй, а
ттакож виявлено iншi територi.і. чи об'екти особливо1 екологiчноТ, науково.і. та естетично.і.

цiнностi, що потребують комплексно1 охорони.
3. Транскордоннi наслiдш для довкiлля, у тому числi для здоров 'я нЬселення.
Територiально населений пункт розташований на значнiй вhстанi вiд межi

державного кордону. Проектнi намiри не матимуть сутт€вого впливу.

'

Вuправданi альтеl]натuвu. якi необхiдно l]озглянvтц. v ,томv чuслi. якщо ддЦ не
буде затвеl]джено..
Перша «Нульова» альтернатива - якщо сценарiй не складаеться i ie затверджу€ться

документ державною планування, цей сценарiй може розумiтися ж продовження
поточних

(найчастiше

несприятливих)

тенденцiй

щодо

стану

дЬвкiтIля.

У

разi

незатвердження документа державного планування, призведе до немоэItливостi розвитку
економiки Южноукра111сько.і. мiсько.і. територiаль" 1ромади та Микола1.вЬько.і. областi.

Iншi альтернативи будуть розглянутi пiд час складання звiту ' про стратегiчну
екологiчну оцiнку, а також у процесi використання чiтких процедур та рикористання тих
методiв консультацiй, якi легко застосовувати та якi вiдповiдають специфiцi цiльових
груп.

дщслi_дженш.

якi

необхiдно__„провестu,.

мерюди

i

Вgі±іs±g.ре!скровvватuмvться пiд час CFOi

\крuтерН, і!±g
і..,

Предметом стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки с про€ктнi рiшення геЦерального плану
населеного пункту та плану зонування, .і.х потенцiйний вплив на стан довкiлля та здоров'я
населення.
З огляду на стратегiчний характер такого виду документацi.і. як генеральний план та
план зонування, ключове значення у виконаннi стратегiчно.і. екологiчнс).і. оцiнки проекту

такого документу мають методи стратегiчного аналiзу. Насамперед, буде застосований
аналiзконтекстустратегiчногопланування,щопередбачасвстановленняЗв'язкiвзiншими

документами державного планування та дослiдження нормативно-правових умов
реалiзацi.і. рiшень мiстобудiвно.і. документацi.і..

Застосування цiльового аналiзу при проведеннi стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки

дозволить встановити вiдповiднiсть рiшень генерального плану та плану зонування
загальним цiлям охорони довкiлля та забезпечення безпечного для здрров'я населення
середовища iснування.
Оцiнка кумулятивних ефектiв дозволить оцiнити як сукупний вплив кiлькох
об'сктiв, так i накладений вплив минулих, поточних, а також проектних тIинникiв.
Комплекс методiв проведення стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки про€кту генерального
плану села Панкратове та плану зонування може бути розширений та поглиблений в
залежностi вiд характеру проектних рiшень та методологiчного досрiду розробникiв
)

стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки.

,

для здiйснення стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки будуть використоЬуватись логiчнi i

формалiзованi методи прогнозування.
для пiдготовки звiту СЕО передбачаеться використовувати наступну iнформацiю та
дослiдження:

-регiональну

доповiдь

про

стан

навколишнього

природн9го

середовища

уМикола.і.вськiй областi у 2018 роцi та iншi доповiдi про стан довкiлля;
- статистичну iнформацiю;

- iнформацiю, яка включена в iншi акти законодавства, якi мають вiдношення до

проекту ддП;
-лабораторнi дослiдження стану довкiлля (за наявностi);

- данi монiторингу стану довкiлля проводити щороку;
- iнша доступна iнформацiя.
Основним критерi€м пiд час стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки проекту мiстобудiвно.і.
документацi.і. с .і.і. вiдповiднiсть державним будiвельним нормам, санiтарним нормам i

правилам Укра.і.ни, законодавству у

сферi охорони навколишнього природного

середовища.
,
Пiд час пiдготовки звiту стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки визначити доцiльнiсть i

прийнятнiсть плановано.і. дiяльностi i обгрунтування економiчних, технiчних,
органiзацiйних, санiтарних, державно-правових та iнших заходiв щодо забезпечення
безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходiв, спрямований на виявлення характеру, iнтенсивностi i
ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будьякого виду плановано.і. господарсько.і. дiяльностi :
- вивчити в регiональному планi природнi умови територi.і., яка kежуе з дiлянкою

розмiщення плановано.і. дiяльностi, включаючи характеристику повфхневих водних
систем, ландшафтiв Фель€ф, родючi грунти, рослиннiсть та iн.), геолоIю-гiдрогеологiчнi
особливостi територi.і. та iнших компонентiв природного середовища;
- вивчити в регiональному планi природнi умови територi.і., яка Межу€ з дiлянкою
розмiщення плановано.і. дiяльностi, включаючи характеристику поверхневих водних
систем, ландшафтiв Фельсф, родючi грунти, рослиннiсть та iн.), геолого-гiдрогеологiчнi
особливостi територi.і. та iнших компонентiв природного середовища;
- розглянути природнi ресурси з обмеженим режимом .і.х використання, в тому числi
водоспоживання та водовiдведення, забруднення атмосферного середовища;
- оцiнити можливi змiни в природних i антропогенних екосистемах;
- визначити шляхи мiнiмiзацi.і. негативного впливу на навколишнс середовище;
- зiбрати та проаналiзувати iнформацiю про об'€кти розмiщення Ьiдходiв (види та
обсяги вiдходiв, мiсця .і.х накопичення, природоохороннi споруди,, експлуатацiйнi
можливостi);
- повiдомити громадськiсть про ефективнiсть проскту i можливi екоЛогiчнi наслiдки.
В ходi СЕО провести оцiнку факторiв ризику i потенцiйного впливу на стан
довкiлля, врахувати екологiчнi завдання мiсцевого рiвня в iнтересах ефективного i
стабiльного соцiально - економiчного розвитку територi.і., що розглядаеться, та
пiдвищення якостi житгя населення.
Зоіходu, ` я.к}__пе1]едбача€тьсі\ розглянvтu для запо6iгання, зменшенцJ\ _ц4_

пом'якuіення негативних наслiдкiв виконашя ддП :
Пiд час здiйснення стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки передбачаЬться розглядати

заходи i3 запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв на довкiлля,
визначенi законодавством та нормативно-правовими актами.
Закон Укра.і.ни «Про охорону навколишнього природного середовища» визначае
загальнi вимоги в галузi охорони навколишнього середовища при розмiщеннi,
)

проектуваннi, будiвництвi, введеннi в експлуатацiю, експлуатацi.і., консервацi.і. споруд та

iнших об'€ктiв. Законом встановлено, що використання природних ресурсiв громадянами,
пiдпри€мствами, установами та органiзацiями здiйсню€ться з додержанням обов'язкових
екологiчних вимог:
а) дотримання екологiчних вимог при про€ктуваннi, розмiщеннi, експлуатацi.і. та
лiквiдацi.і. пiдприемств, споруд, пересувних засобiв та iнших об'€ктiв;

б) рацiональне i економне використання природних ресурсiв на основi широкого
застосування новiтнiх технологiй;

в) здiйснення заходiв щодо запобiгання псуванню, забрудненню, виснаженню
природних ресурсiв, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища
згiдно законодавства:
- про екологiчну та радiацiйну безпеку,

- про використання та охорону земель,
- про охорону і раціональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв,
- про охорону атмосферного повiтря,
- про охорону, утримання i використання зелених насаджень,
- про використання, охорону i вiдтворення рослинного свiту,
- про охорону, рацiональне використання та вiдтворення тваринного свiту,

• про природно-заповiдний фонд,
-про поводження з вiдходами та iн.;
\
г) недопущення наднормативних, аварiйних i залпових вйкидiв i скидiв
забруднюючих речовин;
д) недопущення перевищення встановлених рiвнiв акустичного, електромагнiтного,
iонiзуючого та iншого шкiдливого фiзичного впливу на навколишнс природне середовище
i ЗдОРОВ'Я ЛЮдИНИ;

1

е) вживання сучасних ефективних заходiв для зменшення обсягiв утворення
вiдходiв, а також для rx утилiзацiТ, знешкодження або розмiщення;
€) вживання заходiв щодо попередження та лiквiдацil. екологiчних наслiдкiв аварiй та

iншого шкiдливого впливу на навколишне природне середовище;
ж) збереження територiй та об'€ктiв природно-заповiдною фондУ, а також iнших
територiй, що пiдлягають особливiй охоронi, видiв тварин i рослин, занесених до Червоно.і.
книги украши;
з) здiйснення господарсько] та iншо.і. дiяльностi без порушення екологiчних прав
iнших осiб.
Пропозuuijі_до стрvктvрu та змiстv СЕО:
Вiдповiдно до вимог Закону УкраТни «Про стратегiчну екологiчну, оцiнку» звiт про
стратегiчну екологiчну оцiнку складасться до затвердження докумёнта державного
планування та мiстить (з урахуванням змiсту i рiвня деталiзацi.і. докуп4ента державною
планування, сучасних знань i методiв оцiнювання) таку iнформацiю:
змiст та основнi цiлi документа державного планування, його зв'язок з iншими
(

документами державного планування;
характеристику поточного стану довкiлля, у тому числi здоров'я населення, та

прогнознi змiни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
(за адмiнiстративними даними, статистичною iнформацiею та результа"lп1 дослiджень);
характеристику стану довкiлля, умов життедiяльностi населеннЯ та стану його
здоров'я на територiях, якi ймовiрно зазнають впливу (за адмiнiстративними даними,
статистичною iнформацi€ю та результатами дослiджень);
екологiчнi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населення, якi

стосуються документа державною планування, зокрема щодо територiй з
природоохоронним статусом (за адмiнiстративними даними, статистичною iнформацiсю
та результатами дослiджень) ;

!

зобов'язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язанi! i3 запобiганням
негативному впливу на здоров'я населення, встановленi на мiжнародному, державному та
iнших рiвнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи
врахування таких зобов'язань пiд час пiдготовки документа державного планування;
опис наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для здоров'я населенця, у тому числi
вторинних, кумулятивних, синергiчних, коротко-, середньо-та довгостг}окових (1, 3-5 та
;

10-15 рокiв вiдповiдно, а за необхiдностi - 50-100 рокiв), постiйш{х i тимчасових,
позитивних i негативних наслiдкiв ;
t

заходи, що передбачаеться вжити для запобiгання, зменшення : та пом'якшення
негативних наслiдкiв виконання документа державного планування;
обкрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися; опис способу, в
який здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка, у тому числi будь+якi ускладнення
(недостатнiсть iнформацiТ та технiчних засобiв пiд час здiйснення тако.і. оцiнки);

заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання документа
державного планування для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення;

опис ймовiрних кранскордонних наслiдкiв для довкiлля, у тому чйслi для здоров'я
населення (за наявностi);
резюме нетехнiчного характеру iнформацi.і., передбачено.і. пунктами 1-10 цiс.і.
частини, розраховане на широку аудиторiю.
Вiдповiдно до ч.3 ст.11 Закону Укра.і.ни «Про стратегiчну екологiчну оцiнку», у
складi мiстобудiвно.і. документацi.і. звiтом про стратегiчну екологiчну оцiнку для про€ктiв

мiстобудiвно.і. документацi.і. е роздiл «Охорона навколишнього природного середовища»,
який ма€ вiдповiдати вимогам частини друго.і. цi€.і. стапi.
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Микола.і.вська область
тел.: (05136) 5-55-65, е-mаil: есоzеm2016@ukг.пеt.

Адреса: 55002, Укра.і.на, Микола.і.вська область, Вознесенський район, Виконавчий

комiтетЮжноура.і.нсько.і.мiсько.і.ради,м.Южноукра.і.нськ,вул.дружбиНародiв,48.
Вiдповiдальний: Комарнiцька Ольга Олександрiвна - начальник вiддiтIу екологi.і.,
охорони навколишнього середовища та земельних вiдносин Южноукра.і.нсько.і. мiсько.і.
ради.

Вiдповiдно до п. 5 ст. 10 Закону Укра.і.ни «Про стратегiчну еколстічну оцінку»,
строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегiчцо.і. екологiчно.і.

оцiнки встановлю€ться замовником i не може становити менш як 15 днiв з дня .і.і.

оприлюднення.
Пропозицiй та зауваження вiд громадськостi приймаються з 22.09.2022 року - по
о7.10.2022 року включно до 24.00 години.

Секретар мiсько.і. ради

Олександр`,АКУЛЕНКО

