Довідка про консультації
№
з/п

1.

Уповноваже
ний орган

Міністерство захисту
довкілля та
природних
ресурсів
України

Редакція
частини
проекту
ПЕСР/звіту
про СЕО, до
якого
висловлено
зауваження
(пропозиції)
Звіт
про
стратегічну
екологічну
оцінку (СЕО)
Програма
економічного
і соціального
розвитку міста
Сміла
на
2022-2024
роки

Зауваження/пропозиція

Спосіб
врахування
(враховано/не
враховано/вра
ховано
частково

До звіту про СЕО
З огляду на вищенаведене, Враховано
серед
відповідних
індикаторів/показників оцінки
Проєкту зокрема з урахуванням
індикаторів
передбачених
Держстратегією,
Стратегією
ОНПС
(Показники
оцінки
реалізації
державної
екологічної
політики)
та
моніторингом
ЦСР,
пропонується розглянути такі
як:
-площа лісів та лісистість
території;
-площа орних земель (ріллі) та
їх частка у загальній площі;
-площа сільськогосподарських
угідь
екстенсивного
використання (сіножатей та
пасовищ) та їх частка у
загальній площі території ;
-вміст органічного вуглецю
(гумусу)
у
ґрунтах
сільськогосподарських угідь;
-площа відновлених земель та
екосистем,
площа
рекультивованих земель та
земель, на яких проводяться
заходи з консервації;
-площа території національної
екологічної мережі;
-кількість територій та об’єктів
природно-заповідного фонду,
площа земель території та
об’єктів природно-заповідного
фонду та їх частка в загальній
площі території.

Обґрунту
вання

Слід врахувати, що:
Враховано
-нормативні розміри
прибережних захисних смуг
(далі -ПЗС) зазначені статтею
60 Земельного кодексу України
та статтею 88 Водного кодексу
України. ПЗС встановлюється
на земельних ділянках всіх
категорій, крім земель
морського транспорту;
-відповідно до пункту 10
Порядку визначення розмірів і
меж водоохоронних зон та
режиму ведення господарської
діяльності в них, затвердженого
постановою Кабінету міністрів
України від 08.05.1996 № 486
«У межах населених пунктів
водоохоронні зони, прибережні
захисні смуги та пляжні зони
встановлюються згідно з
комплексними планами
просторового розвитку
території територіальних
громад та генеральними
планами населених пунктів, в
разі відсутності або коли
зазначеною містобудівною
документацією межі таких смуг
не встановлені»;
-водоохоронні зони
визначаються за проектами
землеустрою, зазначеними в
пункті 5 цього Порядку
У розділі 8 Звіту лише
Враховано
представлено до розгляду одну
альтернативу, а саме «пасивний
розвиток – спостерігати без
активного втручання»

У розділі 9 Звіту просимо
врахувати, що відповідно до
частини першої статті 17
Закону замовник у межах своєї
компетенції здійснює
моніторинг наслідків
виконання документа
державного планування для
довкілля, в тому числі для
здоров’я населення
Необґрунтованим, і таким, що
не відповідає статті 48 Закону
України «Про охорону земель»
та Державним санітарним
правилам планування та
забудови населених пунктів,
затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 16.06.1996 № 173,
передбачене зменшення площі
ландшафтно-рекреаційної та
озелененої території на 11,51га,
з 49,71 до 38,20 га (стор.86
тому 3 «Основні технікоекономічні показники»). При
цьому, за матеріалами Проекту
(стор.15 тому 3), «згідно ДБН
Б.2.2-12:2019) відсоток зелених
насаджень в селі повинен
становити 25%. Згідно
розрахунків балансу території,
цей відсоток становить
23,12%».

Враховано
частково

Відповідно
до табл.8.1
п.8 ДБН
Б.2.212:2019
мешканці
населеного
пункту
повністю
забезпечені
зеленими
територіями
(парків,
садів,
скверів,
бульварів).

Мають бут передбачені окремі
належні відомості щодо
водоохоронних зон водних
об’єктів (далі – ВЗ), що
передбачено підпунктом 5.5.6
ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування та забудова
території».
Зокрема ВЗ має бути окремо
відображена на «Генеральному
плані (основному кресленні)
поєднаному зі схемою
проектних планувальних
обмежень» та інших належних
матеріалах.
Відповідно до статті 88
Водного кодексу України в
межах ВХ виділяються
земельні ділянки під
прибережні захисні смуги,
тобто територія ПЗС є
одночасно і територією ВЗ.
Межі ПЗС мають бути
Враховано
позначені на земельних
ділянках всіх категорій, крім
земель морського транспорту, у
всіх відповідних випадках за
наявності відповідних водних
об’єктів.
Відомості про планувальні
Враховано
обмеження щодо ВЗ та ПЗС
повинні бути викладені згідно
зі статтями 47,80,87,89 Водного
кодексу України.
Потребують уточнення
Враховано
терміни: не «прибережназахисна смуга» (графічні
матеріали), а «прибережна
захисна смуга».

Відповідно
до ст. 87
Водного
кодексу
України та
п.2 ст.58
Земельного
кодексу
України,
зовнішні
межі
водоохоронн
их зон
визначаютьс
я за
спеціально
розробленим
и проектами

2

Міністерств
о охорони
здоров’я

Рекомендуємо переглянути
документи, розглянувши
варіанти рішень, які
зменшують викиди парникових
газів, збільшують потенціал
поглинання парникових газів та
сприяють адаптації території до
негативних наслідків зміни
клімату. При цьому
рекомендуємо використовувати
«Рекомендації щодо включення
кліматичних питань до
документів держаного
планування»
(http://menr.gov.ua/news/34766.h
tml).
Рекомендуємо розділ 1 «Зміст
та основні цілі документа
державного планування, його
зв’язок з іншими документами
державного планування» Звіту
доповнити інформацією щодо
документів державного
планування
загальнодержавного, місцевого
та регіонального рівнів у
взаємозв’язку з якими
розроблено Проект.
У розділі 9 «Заходи,
передбачені для здійснення
моніторингу наслідків
виконання документу
державного планування для
довкілля, у тому числі для
здоров’я населення» має бути
приведена у відповідність до
Порядку здійснення
моніторингу наслідків
виконання документа
державного планування для
довкілля, у тому числі для
здоров’я населення,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2020 року №1272.
Звіт
про
Зауважень/пропозицій не
стратегічну
надходило
екологічну

Зазначене не є
законодавчо
обґрунтовани
м

Враховано

Враховано

Враховано

п.3 ст.13
Закону
України

України

«Про
оцінку (СЕО)
стратегічну
Програма
екологічну
економічного
оцінку»
і соціального
розвитку міста
Сміла на
2022-2024
роки
За підсумками отриманих зауважень і пропозицій, з урахуванням розгляду виправданих
альтернатив, які розглядалися звітом СЕО, внесені відповідні доповнення та коригування до
проекту і зазначений проект обраний для затвердження в тому вигляді, який оприлюднено на
офіційному веб-сайті замовника.
Письмові пропозиції і зауваження наведені в додатках до звіту про стратегічну екологічну
оцінку документу державного планування.

