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Заява 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування - «План зонування території населеного пункту - села 

Погреби Броварського району Київської області» 

1) Замовник – Зазимська сільська рада Броварського району Київської області 

(07415, с. Зазим’я, вул. Широка, 6). 

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

іншими документами державного планування. 

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. 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 : 

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

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

використання території населеного пункту і встановлення по 

зонах та підзонах містобудівних регламентів; 

- раціонального використання території населеного пункту; 

- забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого 

розвитку населених пунктів; 

- збереження природного середовища та охорони історикокультурної 

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 
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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. 

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. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план 

зонування визначає умови та обмеження використання території населеного 

пункту з урахуванням його містобудівних особливостей та рішень органів 

місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою 

території. Основним завданням зонінгу є визначення меж зон (підзон) 

однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і 

встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.  

Встановлення територіальних зон здійснюється за принципом сумісності і 

комплексності забудови та іншого використання земельних ділянок. У межах 

територіальних зон можуть бути виділені підзони з метою відображення 

окремих додаткових обмежень у використанні та забудові, що стосуються лише 

окремої частини зони. Для кожної зони (підзони) встановлюється містобудівний 

регламент, що визначає види дозволеного (переважного та супутнього) 

використання 3 земельних ділянок та граничні параметри дозволеного 

будівництва та реконструкції об’єктів (щільність населення в межах житлової 

забудови, відсоток озеленення для рекреаційних зон; гранична поверховість або 

висота будівель). Для територій та об’єктів нової забудови додатково, за 

необхідності, можуть встановлюватись граничні параметри об'єктів будівництва 

або граничні параметри земельних ділянок. Зокрема, для масивів нової садибної 

забудови – мінімальна або максимальна площа ділянки; мінімальна довжина 

лицьової сторони ділянки (по фронту вулиці); мінімальна ширина (глибина) 

ділянки; максимальна висота огорож; для інших видів забудови – максимальний 

коефіцієнт забудови; мінімальний коефіцієнт озеленення; мінімальна кількість 

машино-місць для зберігання індивідуального транспорту, для зберігання 

(технологічного відстою) вантажного автотранспорту та на розвантажувальних 

майданчиках. Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до 

впровадження в дію зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не 

відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без 

визначення строку їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, 

якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для 

навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини. Зміна параметрів 

земельних ділянок і об’єктів будівництва, види використання і граничні 

параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише 

шляхом приведення таких об’єктів у відповідність із містобудівним регламентом 

або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі 

дозволеного виду будівництва. Виконання стратегічної екологічної оцінки 

Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних 

наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти 

навколишнього природного середовища, так і на загальний баланс екосистем і, 

відповідно, на умови функціонування села, а також на життя та здоров’я 

населення.  
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4) Ймовірні наслідки: 

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДДП, 

зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: 

- ґрунти; 

- атмосферне повітря; 

- водні ресурси; 

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок); 

- кліматичні фактори; 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

- здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом 

реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям; 

- будівництво централізованої системи каналізування та влаштування 

централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення 

ґрунтових вод; 

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним 

статусом в межах проектування відсутні. 

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

враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки 

реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення не передбачаються. 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо 

документ державного планування не буде затверджено. 

Розгляд альтернатив у контексті розробки плану зонування території 

села Погреби та проходження процедури стратегічної екологічної до нього не 

передбачається, оскільки всі умови та обмеження використання території у 

межах визначених зон села Погреби відповідає усім чинним регламентам та 

вимогам чинного законодавства у сферах містобудування, будівництва, 

благоустрою території, охорони природи, забезпечення екологічної безпеки, 

охорони здоров’я населення та забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення. 

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

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення 

задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом 

природного середовища. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись 

логічні і формалізовані методи прогнозування. 

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати 

наступну інформацію: 

- доповіді про стан довкілля, 

- статистичну інформацію, 

- дані моніторингу стану довкілля, 

- екологічні паспорти регіону; 

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 
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значний вплив на довкілля. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 

санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і 

прийнятність запланованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, 

організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення 

безпеки навколишнього середовища. 

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. Так, Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього 

природного середовища при розміщені, проектуванні, 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 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 

296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень 

визначених статтею 11 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку». 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

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

іншими документами державного планування; 

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

населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування 

не буде затверджено; 

3) Характеристика стану довкілля, умови життєдіяльності працюючих та 

населення, стан їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

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

працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом; 
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5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та 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; 

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного 

планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі 

кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків; 

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої 

оцінки); 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

працюючих та населення; 

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я працюючих (за наявності); 

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 

цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та 

характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у 

сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього 

природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції 

надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до 

«Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не 

перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. 

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку 

замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

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

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого 

представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, 

місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх 

найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до адміністративного 

приміщення Зазимської сільської ради в с. Погреби, за адресою: 07416, вул. Єдності, 

буд. 57, с. Погреби, Броварського району Київської області. 

Відповідальна особа – Денисюк Ольга Йосипівна. 

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня 

оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

документу державного планування «План зонування території населеного пункту - 

села Погреби Броварського району Київської області» (відповідно до Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 10, п. 5, 6). 


