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ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 
містобудівної документації

«Проект внесення змін в генеральний план смт.Чупахівка Охтнрського району 
Сумської області з проектом плану зонування територій)

1. Інформація про Замовника

Чупахівська селищна рада Охтнрського району Сумської області - замовник СЕО 
містобудівної документації «Проект внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка 
Охтнрського району Сумської області з проектом плану зонування території»
Адреса : 42722 , Сумська обл., Охтирський район, смт. Чупахівка, 
вул. Воздвиженська,53 
Код ЄДРПОУ: 04390202.

2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП), його зв'язок з 
іншими документами державного планування.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на 
місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та 
забудови населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється та 
затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних 
громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад, зміст генерального плану населеного 
пункту» проектні рішення генерального плану розробляються на період від 15 до 20 років 
(розрахунковий період), а строк дії генплану не обмежується.

Рішення генерального плану використовується селищною радою і виконавчим 
органом при здійсненні їх відповідних повноважень , зокрема, при:

підготовці пропозиції 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 режимів використання 
та забудови земельних ділянок ;

прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва, 
здійснення реконструкцій ,

реставрації. капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування 
територій;

розробленні завдань на проектування соціальної , інженерної та транспортної 
інфраструктури;

підготовленні 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 незалежного від форм власності;
узгодженні питань щодо забудови та іншого використання територій спільних 
інтересів із територіальними громадами суміжних адміністративно- територіальних 
одийиць;

- встановленні на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених 
для містобудівних потреб.

Проект внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка Охтирського району Сумської 
області розроблений на підставі :
- Договору №017/03-МД про виконання робіт;



- Рішення 17-ї сесіі 7-го скликання Чупахівської селищної ради від 09.02.2017 р. про 
оновлення містобудівної документаціі
- Завдання на проектування генерального плану смт. Чупахівка;
- Листа Сумської обласної державної адміністрації «Про урахування державних інтересів 
при розробленні проекту внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка».

Розроблення проекту внесення змін в генеральний план обумовлене необхідністю 
вирішення поточних питань забудови населенного пункту та змінами нормативно- 
законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), 
а також ДБН Б. 1.1-15-2012.

Проектні рішення генерального плану розробляються на безстроковий період.
Вибір і обгрунтування цілей стратегічного розвитку смт. Чупахівка є ключовим етапом 

у розробці генплану населеного нункту. В якості головної мети виступає стабільний 
розвиток населенного пункту та поліпшення якості життя громадян.

Важливим напрямком планування є розвиток об'єктів відпочинку, формування 
рекреаційних зон. Найважливішим стратегічним напрямком являється створення 
сприятливого середовища життєд яльності населення на основі підвищення якості та 
рівня життя .

Вище зазначене передбачається досягти шляхом :
- реформування системи житлово-комунального господарства;
- поліпшення якості дорожньої мережі і роботи пасажирського транспорту.

Генеральний план території пов'язаний з іншими документами державного 
планування:
- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» ;
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 
року;
- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;
- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року;
- Схема планування території Сумської області ;
- Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 
Охтирського району на період до 2020 року.

3. Інформація про 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).

Види планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

глибоке буріння, у тому числі - буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою 
вивчення стійкості грунтів);

проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, 
зміни і стабілізації стану русел річок;

господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, та забір води з водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 
300 кубічних метрів на добу.

4. Інформація про ймовірні наслідки при реалізації проекту ДДГІ.

У процесі реалізації положень містобудівної документації «Проект внесення змін в 
генеральний план с.м.т.Чупахівка Охтирського району Сумської області з проектом 
плану зонування території» виникають ймовірні наслідки:

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



- забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних 
технологічних процесів ;

забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;
утворення та відведення стічних вод;
утворення промислових та побутових відходів;
акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);
видобування артезіанської води;
вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;
вплив на водні об'єкти при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та 

дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;

а) для територій з природоохоронним статусом :
Відповідно до листа Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської 
обласної державної адміністрації №01-17/1103 від 21.04.2017 р. об'єкти природно- 
заповідного фонду на території ДДП не створені.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров 'я населення - не 
очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо 
документ державного и, ні ну ванни не буде затверджено.

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

При цьому розглядається 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 містобудівної 
документації «Проект внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка Охтирського 
району Сумської області з проектом плану зонування території», їх потенційний вплив на 
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 регіоні;
- розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства ;
-встановлення взаємозв 'язку між ДДП та існуючими актами законодавства ;
- аналіз природних умов території , яка межує з ділянкою розміщення планової 

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

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

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі 
методи та критерії:

- метод щльового аналізу - дозволить встановити вщповщюсть рішень 
проекту містобудівної документації еколопчним цілям, визначеним містобудівною 
документацією та забезпечення безпечного для здоров 'я населення середовища 
існування ;

- аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним 
нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного 
середовища;



- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення га 
пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків 
виконання документа державного планування вся запроектована в генеральному плані 
проектна діяльність повинна здійснюватись відповідно до державних будівельних 
норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

«3. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну 
оцінку

Зміст Звіту про CEO складається у відповідності до вимог ст. 1 1 Закону України 
«Про стратег ічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог :

- ДС’ТУ - 11 Ь В. 1.1-1 0:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона 
навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад 
та вимоги»;

- Методичних рекомендацій із здійснення стратегічно оцінки документів 
державного планування , затверджених наказом Міністерства екології і природних 
ресурсів України № 296 від 10.08.201-8;

- ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

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

Зауваження та пропозиції, щодо визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки містобудівної документації «Проект внесення змін в генеральний план смт. 
Чупахівка Охтирського району Сумської області з проектом плану зонування території»
громадськість має право надати протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на 
офіційному сайті Чупахівської селищної ради : 
https://chupah-rada. aov.ua

Пропозиції та зауваження подаються за адресою: : 42722 , Сумська обл., 
Охтирський район, смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська,53, Чупахівська селищна рада 
Охтирського т^айешфі-Сумської області (chupah_sr@ukr.net).
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