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ЗАЯВА 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ   

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА СЕРДЮКІВКА  

ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

1. Відомості про замовника 

 

 Замовником проекту є  Тернівська сільська рада Смілянського району 

Черкаської області.  

 Поштова адреса:  вул. Центральна, буд. 35,  с.Тернівка, Смілянський р-

н, Черкаська обл., 20733 

 Електронна адреса: trada91@ukr.net  

 

2. Зміст та основні цілі генерального плану території, його зв’язок з 

іншими документами державного планування 

 

Зміст Документу Державного Планування. 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 

документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, 

що розробляється відповідно до статті 17 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”. 

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  

Склад та зміст даного документу державного планування визначається 

ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. 

Рішення генерального плану відповідають вимогам чинного законодавства,  

державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним 

стандартам України у сфері містобудування. 

Цілі Документа  Державного Планування: 

 ефективна функціонально-планувальна організація території села з 

урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень 

санітарно-захисних зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних 

зон тощо; 

 ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з відходами – 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації побутово-

господарських відходів; нагальне вирішення проблеми збирання 

побутових відходів із паралельним запровадженням системи роздільного 

збирання відходів; ліквідація стихійних звалищ із подальшою 

рекультивацією забруднених ними ґрунтів; 
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 оперативне забезпечення благоустрою територій із дотриманням 

санітарних правил експлуатації діючих та утримання закритих ділянок 

кладовищ; 

 організація належного якісного водопостачання та водовідведення для всіх 

водоспоживачів села (прокладання централізованого водопостачання із 

забезпеченням потреб у воді на господарсько-побутові потреби та 

пожежогасіння, влаштування споруд доочистки води у разі потреби, 

розробка чіткої системи водопостачання та водовідведення для технічних 

цілей, використовуючи модель замкнутих циклів, забезпечення системи 

відведення та очистки поверхневого стоку за рахунок локальних очисних 

споруд із застосуванням сучасних методів очищення); 

 підвищення рівня екологічної культури та свідомості населення села із 

забезпеченням ними раціонального використання та відтворення 

природних ресурсів (економне використання води, світла, заборона 

використання питних вод для технічних цілей тощо); 

 використання під час будівництва проектних споруд альтернативних 

систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії із 

впровадження енергозберігаючих технологій (зовнішнє/внутрішнє 

утеплення стін об’єктів) із попутнім використанням енергозберігаючих 

матеріалів (установка енергозберігаючих ламп, інфрачервоних датчиків 

руху та присутності тощо); 

 комплексне озеленення території села із подальшим дотриманням 

оздоровлення зелених; 

 активний розвиток загального благоустрою – підвищення ефективності 

соціальної та виробничої сфер діяльності місцевого населення; 

 оперативне забезпечення постійного екологічного моніторингу за станом 

атмосферного повітря, ґрунтів та водних ресурсів. 

Перелік цільових програм Черкаської області, які враховані при 

розробці проекту генерального плану села: 

1. Програма з охорони і підвищення родючості ґрунтів Черкаської 

області "Родючість 2016-2020" (Рішення обласної ради від 

07.10.2016 № 9-6/VІІ). 

Одним із завдань якої є організація (оптимізація) структури 

сільськогосподарських угідь та запровадження науково-обґрунтованих 

сівозмін з диференційованим підходом використання у відповідності з 

поділом земель за еколого-технологічними групами. Це в свою чергу 

дозволить зменшити розораність сільськогосподарських угідь до 65,5 % (на 

21,7 %), розширити площу сіножатей та пасовищ. У структурі посівних площ 

області в середньому зернова група складає – 55,8 %, технічні культури – 30,8 

%, картопля та овочі – 5,8 % та кормові культури – 7,6 %, що є в межах 

рекомендованих норм. Програмою з охорони і підвищення родючості ґрунтів 

Черкаської області „Родючість 2016-2020” заплановано проведення 

агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та 

моніторингу ґрунтів; ведення польових дослідів, камеральних та аналітичних 
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робіт; розроблення та реалізації заходів щодо відтворення та охорони 

родючості ґрунтів. 

2. Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 

2016 – 2020 роки (Рішення обласної ради 03.06.2016 №5-2/VIІ, із 

змінами).  

 До заходів Програми включено розділ "Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і побутових відходів", до якого включено 

заходи у сфері поводження з ТПВ: 

– будівництво та реконструкція міських полігонів ТПВ; 

– придбання обладнання та машин для збору, транспортування побутових 

відходів (сміттєвозів); 

– запровадження системи роздільного збирання твердих побутових 

відходів  

з метою використання відходів у якості вторинної сировини (придбання 

контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів); 

– ліквідація несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ. 

3. Обласна програма "Питна вода Черкащини" на  

2006 – 2020 роки, яка затверджена рішенням Черкаської обласної 

ради № 25-5/ІУ від 02.12.2005.  

Організацію виконання програми здійснюють відповідно до своїх 

повноважень: на регіональному рівні – управління житлово-комунального 

господарства Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації, на місцевому – 

структурні підрозділи виконавчих органів міських,  сільських, селищних рад.  

Джерелами фінансування заходів даної програми є кошти державного 

бюджету, передбачені на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки, 

загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2011 – 2020 роки, та кошти 

місцевих бюджетів 

 

4. Визначення Документу Державного Планування для реалізації 

видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля  

 

Реалізація проектних рішень генерального плану території може мати 

ймовірні наслідки для довкілля, а саме таких складових, як атмосферне 

повітря, ґрунтове та водне середовища. 

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, 

цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають 

відношення до проекту генерального плану території, були розглянуті 

стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем та їх вирішення 

(табл.3.1) 

Основні виявлені проблемні об’єкти, пов’язані із проектом 

Існуючі:  

 автотранспорт; 
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 склад сільськогосподарської продукції; 

 підприємство по збиранню та обслуговуванню 

сільськогосподарської техніки; 

 рибне господарство; 

 плантація технічних деревних культур; 

 несанкціоноване сміттєзвалище; 

 кладовище. 

Проектні: 

 автотранспорт; 

 кладовище; 

 сміттєперевантажувальна станція. 

Таблиця 3.1 

Цілі охорони довкілля відносно виявлених проблем території 

Сфери охорони 

довкілля 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

1 2 

Атмосферне 

повітря 

- регулювання викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря зі стаціонарних та пересувних джерел; 

- ведення безперервного екологічного моніторингу за 

кількісним і якісним складом атмосферного повітря;  

- встановлення та подальше дотримання санітарно-

захисних зон всіх виробничих, сільськогосподарських, 

комунальних і транспортно-складських об’єктів (у т. ч. 

доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96); 

- встановлення на автомобілях нейтралізаторів вихлопу; 

- підвищення енергоефективності технологічних об'єктів 

шляхом заміни використання невідновлюваних природніх 

ресурсів (газу, вугілля) на використання відновлюваного 

джерела енергії; 

Стан водного 

басейну 

- впровадження централізованого водопостачання та 

каналізування; 

- встановлення сучасного фільтрового обладнання з 

обов’язковою модернізацією наявних водоочисних 

споруд; 

- відмова від використання синтетичних миючих засобів 

та заміна їх природними аналогами; 

- зменшення обсягів утворення стоків господарсько-

побутової каналізації шляхом раціонального 

водоспоживання; 

- вирішення проблеми збору госпфекальних стоків 

будинків приватного сектору, недопущення ним 
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нітратного і бактеріологічного забруднення водоносних 

горизонтів; 

- збереження водного балансу, відновлення, підтримка в 

належному стані джерел питної води; 

- поліпшення екологічного стану поверхневих вод, 

організація належного утримання територій прибережних 

захисних смуг; 

- здійснення безперервного моніторингу вод, а саме 

проведення санітарних та лабораторних досліджень проб 

води. 

Стан ґрунтів 

 

- встановлення регулярного спостереження за санітарним 

станом ґрунтів; 

- проведення геохімічних досліджень ґрунтів та 

агрохімічної паспортизації ґрунтів; 

-вирішення основних екологічних проблем, пов’язаних з 

екстенсивним веденням сільського господарства; 

- охорона і раціональне використання земель; 

-заборона підхоронень в межах кладовищ, що розташовані 

в межах житлової зони та вичерпали свій територіальний 

ресурс; 

- благоустрій територій і дотримання санітарних правил 

експлуатації діючих та утримання закритих ділянок 

кладовищ; 

-впровадження системи роздільного збору, сортування, 

утилізації відходів; 

-використання відходів у якості вторинної сировини; 

- запровадження системи постійного екологічного 

моніторингу за фізико-хімічним станом ґрунтів. 

Акустичний 

режим 

 

-використання сучасного низько-шумового 

технологічного обладнання або зменшення шуму за 

допомогою звукопоглинаючих матеріалів, 

звукоізоляційний кожух; 

-встановлення штучних та природних акустичних екранів; 

-комплексне озеленення територій із подальшим 

дотриманням оздоровлення зелених насаджень; 

- створення системи організації руху та реконструкція 

вуличної мережі. 

Здоров’я 

населення 

-підвищення якості та доступності надання медичних 

послуг, розвиток первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини; 

-створення умов для фізичного виховання та спорту у 

садочках і школах; 

-зменшення забрудненості атмосферного повітря та 

підвищення якості питної води для запобігання 
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захворюванням, пов’язаним із даними компонентами 

навколишнього природного середовища. 

Біорізноманіття 

-розроблення та забезпечення реалізації перспективної 

Програми благоустрої території с.Сердюківка із 

збереженням рекреаційних об’єктів та поступовим 

розширенням площ озеленення та дозвільно-

відпочинкової зони (сквери, спортивні майданчики, дитячі 

площадки, тощо). 

Природоохоронні 

території та 

об’єкти 

-розробити комплексний проект землеустрою 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних 

об’єктів (водойм і водотоків) в межах с. Сердюківка. 

 

Виконуючи вищеперераховані заходи для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків на стан довкілля, життя та здоров’я 

населення можливість уникнення розвитку негативних природних процесів та 

створення сприятливих умов для перспективного освоєння і використання 

територій села знаходиться на найвищому рівні. 

 

5. Виконання СЕО передбачає розгляд наступних наслідків: 

 

1) імовірні наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення: 

- стан атмосферного повітря, який залежить від обсягів забруднюючих 

речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; 

- забруднення водотоків поверхневим стоком, який формується на 

території приватного сектору; 

- відсутність дощової каналізації на території ; 

- забруднення зон ґрунтового покриву під впливом діяльності 

автотранспорту, де може фіксуватися перевищення ГДК (гранично 

допустима концентрація) по вмісту важких металів; 

 

2) імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом: 

-  території з природоохоронним статусом на генеральному плані  відсутні; 

 

3) імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього 

природного середовища: 

-  транскордонні наслідки відсутні. 

   

6. Розгляд альтернатив 

 

 У контексті СЕО проекту генерального плану території з метою розгляду 

альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й 

оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути 

наступні сценарії, а саме: 
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 1. «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у 

випадку незатверження зазначеного документа державного планування; 

 2. «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та 

оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням 

лише інноваційних(«зелених») технологій. 

 Враховуючи, що СЕО сприяє розгляду альтернатив і стимулює пошук 

взаємовигідних рішень, які відкривають можливості  для нових видів 

діяльності без ризику додаткових витрат на усунення шкоди при реалізації 

генерального плану, в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки буде 

визначено альтернативний «зелений» сценарій, що базується на засадах 

ідеології зеленого зростання, впровадження якої на практиці дозволить 

запобігти багатовитратним помилкам при прийнятті рішень та відхиленні на 

ранніх стадіях варіантів, що суперечать принципу сталості. При цьому буде 

врахована думка громадськості та заінтересованих сторін, оскільки СЕО 

направлена на те, щоб як мінімум, виключити незворотні та істотні наслідки 

як для стану довкілля, так і здоров’я населення  та завчасно сигналізувати про 

екологічно небезпечні варіанти його розвитку. 

 У будь-якому випадку кінцевим продуктом аналізу альтернатив стане 

формування найбезпечнішого сценарію розвитку та формату генерального 

плану, направленого на пом'якшення та запобігання несприятливого впливу на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення. 

 Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде 

відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

 

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

 

Проведення стратегічної екологічної оцінки Проекту відбуватиметься у 

відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з 

використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства 

екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  

Методологічною основою СЕО є комплексний, системний підхід до 

аналізу проблеми, сучасні гіпотези розробки стратегії прийняття еколого-

орієнтовних управлінських рішень щодо мінімізації антропогенно-

техногенного впливу на довкілля, концепції сталого розвитку та «зеленої» 

економіки в просторовому вимірі тощо. 

Методика досліджень, зумовлена суттю проблеми, а також задачами, що 

вирішуються в ході здійснення процедури СЕО. При аналізі проекту 

генерального плану будуть використовуватися методи, що базуються на 

цільовому аналізі цілей з охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення. 

При цьому будуть використані наступні методи: 

1) історичний метод - завдяки використанню методу буде 

проаналізовано формування та розвиток об’єктів у хронологічній 

послідовності, що поглибить розуміння суті проблеми і з’явиться 
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можливість формулювати більш обґрунтовані рекомендації по 

нових об’єктах; 

2) порівняльний аналіз та оцінка ризику – при оцінці взаємодії 

природних і природно-антропогенних систем та існуючих 

суперечностей регіонального розвитку; 

3) статистичний метод – застосування методу прикладної 

математичної статистики для оброблення експериментальних 

даних, з метою підвищити обґрунтованість висновків досліджень за 

рахунок використання логіки та моделей. А саме описова 

статистика, яка охопила групування, графічне вираження та 

кількісне оцінювання даних картографічних карт та вихідних даних; 

4) антропоекологічний моніторинг – запровадження спостережень за 

змінами процесів життєдіяльності людей у зв’язку з дією на них  

факторів довкілля, а також спостереження та оцінювання умов 

середовища, які негативно впливають на здоров’я населення. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть 

використовуватись методичні підходи, зокрема буде здійснено: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан довкілля, включаючи 

значення ключових екологічних показників; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін Проекту з точки зору 

екологічної ситуації, SWOT-аналіз; 

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; 

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 

характеру; 

- проведення оцінки впливу Проекту на складові довкілля та на стан 

здоров’я й добробут населення; 

- моніторинг фактичного впливу впровадження Проекту на довкілля. 

 

8. 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;  



9 
 

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; 

 

9. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну 

екологічну оцінку 

 

  Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку 

таким чином: 

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

з іншими документами державного планування; 

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

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено; 

  3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

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

населення, які стосуються документа державного планування. 

  5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я 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 для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у 

тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, 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 

населення; 
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Додаток А 

Перелік питань щодо визначення основних джерел забруднення 

с.Сердюківка, стану навколишнього природного середовища та наявності 

територій і об’єктів природно-заповідного фонду. 

1. Перелік підприємств-забруднювачів навколишнього природного 

середовища відповідно до наданих форм. 

 

Перелік підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря 

Пор.№ 
Назва 

підприємства 
Адреса Вид діяльності 

Клас 

небезпеки 

Санітарно-

захисна зона, м  

      

 

Перелік підприємств, які здійснюють скидання зворотних вод у водні 

об’єкти 

Пор.№ 
Назва 

підприємства 
Адреса Вид діяльності 

Клас 

небезпеки 

Санітарно-

захисна зона, м 

      

 

2. Дані щодо стану повітряного басейну, водного басейну, ґрунтів за 

результатами моніторингу відповідно до вищезгаданих постанов КМУ. 

3.Наявність встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

4. Перелік об’єктів природно-заповідного фонду на територій села, 

інформацію щодо розроблених проектів землеустрою та визначених 

охоронних зон для існуючих об’єктів та територій ПЗФ, інформацію щодо 

встановлених меж природоохоронних об’єктів в натурі. 

5. Дані щодо пропонованих до створення об’єктів природно-заповідного 

фонду, графічні матеріали з відображенням їх меж. 

6. Дані щодо формування національної екологічної мережі на територій с. 

Сердюківка. 

7. Перелік та місця розташування полігонів ТПВ, сміттєзвалищ на території 

с.Сердюківка.  
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Характеристика місць видалення відходів 

Пор.№ 

Місце 

розташування 

МВВ 

Стан 

(діюче/закрите 

в … році) 

Наявність 

паспорту МВВ 

(номер, дата 

реєстрації)  

Санітарно-захисна зона, 

м 

     

 

8. Інформація щодо наявності на території міста складів непридатних або 

заборонених до використання пестицидів. 

Характеристика місць зберігання заборонених або непридатних до 

використання пестицидів 

Пор.№ 

Місце 

розташування 

хімічних  

засобів захисту 

рослин 

Обсяги ХЗЗР 

Стан 

приміщення, де 

зберігаються 

хімічних  

засобів захисту 

рослин 

Санітарно-захисна зона, 

м 

     

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      І. А. Борисенко 
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