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Про громадське обговорення заяви про обсяг стратегічної екологічної оцінки
Богодухівська районна державна адміністрація повідомляє, що, згідно з ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», розпочато процедуру громадського обго

ворення заяви про обсяг звіту про стратегічну екологічну оцінки містобудівної документації: «Детального плану території для будівництва та обслуговування 
очисних споруд, на території Павлівської сільської ради Богодухівського району Харківської області (за межами населених пунктів)». Ознайомитися з за
явою, а також отримати більш детальну інформацію можна на офіційному сайті Богодухівської райдержадміністрації: Ьо§осіик1іІУгсіа.§оу. иа. Пропозиції і за
уваження до даного проекту приймаються за адресою: 62103, Харківська область, м. Богодухів, гал. Свято-Духівеька, 2, тел. (05758) 32245 до 14 грудня 2019 р..

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Д е та льн о го  и ла н у те р и то р ії д л я  буд івництва  та  обслуговування о чисн и х єноруд на орендованім 

зем ельній д і л я н ц і  А Т  «В о го д ух ів с ьк и й  м’ясо ко м б ін а т», розташ ованої за межами населених 
п ун к тів  на те р и то р ії П а в л ів ськ о ї с іль с ь к о ї ради Б о го духів сько го  району Х а р к ів сько ї о б ла с ті

1) ЗАМОВНИК:
Богодухівська районна державна адміні

страція;
2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕН- 

ТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО 
ЗВ’ЯЗОК З ІНШ ИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

«Детальний план території для будівни
цтва та обслуговування очисних споруд на 
орендованій земельній ділянці АТ «Бого- 
духівський м’ясокомбінат» розташована 
за межами населених пунктів на території 
Павлівської сільської ради Богодухівського 
району Харківської області» розробляється 
на підставі

Розпорядження Богодухівської РДА 
Харківської області від 02 серпня 2019 р. 
№175.

Детальний план є містобудівною доку
ментацією місцевого рівня, яка визначає 
функціональне призначення, параметри 
забудови земельної ділянки з метою роз
міщення об’єкту будівництва, формування 
принципів планувальної організації забудо
ви, уточнення в більш крупному масштабі 
положень схеми планування території ра
йону, визначення планувальних обмежень 
використання території згідно з державни
ми будівельними та санітарно-гігієнічними 
нормами, формування пропозицій щодо 
можливого розташування об’єкту очисних 
споруд у межах однієї проектної території 
з дотриманням вимог містобудівного, сані
тарного, екологічного, природоохоронно
го, протипожежного та іншого законодав
ства з метою залучення інвестицій згідно з 
інтересами територіальної громади, заходів 
щодо реалізації містобудівної політики роз
витку території району, згідно п.4.1. ДБН 
Б. 1. і -14:2012 «Склад та зміст детального 
плану території»; визначення містобудів
них умов та обмежень забудови земельної 
ділянки.

При розробленні детального плану вра
ховуються Схема планування території 
Харківської області, Схема проекту район
ного планування Богодухівського району, 
проектна документація, інформація зе
мельного кадастру;

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНА
ЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ АБО О Б’ЄКТІВ, ЩОДО 
ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕД
БАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У 
ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, 
ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ 
РЕСУРСІВ):

Відповідно до Методичних рекомен
дацій зі здійснення стратегічної екологіч
ної оцінки (Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України №296 від 
10.08.2018) стратегічна екологічна оцінка 
(СЕО) обов’язково проводиться щодо про
ектів документів державного планування, 
які відповідають одночасно двом критеріям 
відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну 
екологічну оцінку», а саме;

— які стосуються сільського господар
ства, лісового господарства, рибного гос
подарства, енергетики, промисловості, 
транспорту, поводження з відходами, вико
ристання водних ресурсів, охорони довкіл
ля, телекомунікації, туризму, містобудуван
ня або землеустрою (схеми) та виконання 
яких передбачатиме реалізацію видів ді
яльності (або які містять види діяльності та 
об’єкти), щодо яких законодавством перед
бачено здійснення процедури оцінки впли
ву на довкілля, або які вимагають оцінки, 
зважаючи на ймовірні наслідки для терито
рій та об’єктів природно-заповідного фон
ду та екологічної мережі (далі — території з 
природоохоронним статусом), крім тих, що 
стосуються створення або розширення те
риторій та об’єктів природно-заповідного 
фонду.

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегіч
ну екологічну оцінку» СЕО не проводиться 
щодо:

— документів державного планування, 
що стосуються виключно національної обо
рони або дій у разі надзвичайних ситуацій;

— бюджетів, бюджетних програм та фі
нансових планів;

— програм економічного і соціального 
розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, районів, міст, сіл, селищ на ко
роткостроковий період.

Проект детального плану відповідає 
лише одному з критеріїв, наведених у статті 
ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а 
саме не підпадає до переліку об’єктів, для 
яких розроблення СЕО не вимагається, за
мовник має право на прийняття рішення 
про необхідність здійснення СЕО.

Проектом детального плану передбача
ється розміщення на території Павлівської 
сільської ради Богодухівського району 
Харківської області (за межами населеного 
пункту) очисних споруд.

Основні техніко-економічні показники:

1. Територія в межах проекту — 15,2 га.
2. Ділянки промислових підприємств та 

комунального господарства — 15,2 га.
3. Ділянки сільськогосподарського 

призначення — відсутні.
4. Водні об’єкти та зелені насадження 

спеціального призначення — відсутні.
5. Потужність очисних споруд —

800 м3/добу;
4) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ  ДОКУМЕНТ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНА
ЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО 
ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕД
БАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У 
ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, 
ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ 
РЕСУРСІВ):

Відповідно до частини першої статті З 
Закону України «Про оцінку впливу на до
вкілля», здійснення оцінки впливу на до
вкілля є обов’язковим у процесі прийняття 
рішень про провадження планованої ді
яльності, визначеної частинами другою і 
третьою статті третьої. Така планована ді
яльність підлягає оцінці впливу на довкіл
ля до прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності.

Даний документ державного планування 
може передбачати реалізацію видів діяль
ності або об’єктів, щодо яких законодав
ством передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля, відповідно до 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»;

5) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля:
У ході здійснення СЕО мають бути оці

нені ймовірні наслідки реалізації доку
мента державного планування детального 
плану території для розміщення очисних 
споруд за межами населеного пункту, на 
території Павлівської сільської ради зо
крема, 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;
— у тому числі для здоров’я населення.
Під час здійснення СЕО варто оціни

ти ймовірні наслідки від об’єктів інфра
структури, що пропонується відповідно 
до детального плану території на здоров’я 
населення;

6) для територій з природоохоронним 
статусом;

— території з природоохоронним стату
сом в зоні впливу — відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкіл
ля, у тому числі для здоров’я населення — 
відсутні.

б) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, 
ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕР
ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 
ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних про
ектних рішень та їх екологічних наслідків 
під час СЕО детального плану території для 
розміщення очисних споруд за межами на
селеного пункту, на території Павлівської 
сільської ради, передбачається розглянути 
«Нульовий сценарій», без впровадження 
проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» — 
тобто опис, прогнозування та оцінка ситу
ації у випадку незатвердження зазначеного 
документа державного планування;

7) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ 1 КРИТЕРІЇ, ЩО

ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС 
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ:

Основною метою прогнозу є оцінка 
можливої реакції навколишнього природ
ного середовища на прямий чи опосеред
кований вплив людини, вирішення задач 
раціонального природокористування від
повідно до очікуваного стану природного 
середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної 
оцінки будуть використовуватись логічні і 
формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачаєть
ся використовувати наступну інформацію:

— доповіді про стан довкілля;
— статистичну інформацію;
— інформацію, яка включена в інші акти 

законодавства, які мають відношення до 
проекту ДДП;

— дані моніторингу стану довкілля;
— іншу доступну інформацію.
8) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬ

СЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШ ЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ 
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКО
НАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної еко
логічної оцінки передбачається розгля
дати заходи із запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків на 
довкілля, визначені законодавством та 
нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону на
вколишнього природного середовища» ви
значає загальні вимоги в галузі охорони на
вколишнього середовища при розміщенні, 
проектуванні, будівництві, введенні в екс
плуатацію, експлуатації, консервації спо
руд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використан
ня природних ресурсів громадянами, під
приємствами, установами та організаціями 
здійснюється з додержанням обов’язкових 
екологічних вимог:

а) раціонального і економного викорис
тання природних ресурсів на основі широ
кого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобіган
ня псуванню, забрудненню, виснаженню 
природних ресурсів, негативного впли
ву на стан навколишнього природного 
середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення 
відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних 
та інших методів поліпшення якості при
родних ресурсів, які забезпечують охорону 
навколишнього природного середовища і 
безпеку здоров’я населення;

д) здійснення господарської та іншої ді
яльності без порушення екологічних прав 
інших осіб;

е) здійснення заходів щодо збереження і 
невиснажливого використання біологічно
го різноманіття під час провадження діяль
ності, пов’язаної з поводженням з генетич
но модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, від
вернення, уникнення, зменшення, усунен
ня значного негативного впливу на об’єкти 
тваринного світу під час провадження пла
нованої діяльності, відповідно до вимог 
статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про 
тваринний світ»:

— збереження умов існування видового 
і популяційного різноманіття тваринного 
світу в стані природної волі;

— недопустимість погіршення середови
ща існування, шляхів міграції та умов роз
множення диких тварин;

— збереження цілісності природних 
угруповань диких тварин;

— запобігання загибелі тварин під час 
здійснення виробничих Процесів;

— охорону середовища існування, умов 
розмноження і шляхів міграції тварин;

— недоторканість ділянок, що станов
лять особливу цінність для збереження тва
ринного світу;

— розроблення і здійснення заходів, які 
будуть забезпечувати збереження шляхів 
міграції тварин.

Заходи, спрямовані на запобігання, від
вернення, уникнення, зменшення, усу
нення значного негативного впливу на 
здоров’я населення. При здійсненні пла
нованої діяльності відповідно до вимог 
статті 24 Закону України «Про забезпе
чення санітарного та епідемічного благо
получчя населення» з метою відвернення і

зменшення шкідливого впливу на здоров’я 
населення шуму, неіонізуючих випромі
нювань та інших фізичних факторів будуть 
розглядатися:

— відповідні організаційні, господар
ські, технічні, технологічні, архітектурно- 
будівельні та інші заходи щодо попереджен
ня утворення та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нормами;

— заходи радіаційної безпеки, відпо
відних санітарних правил, а також заходи 
встановлені нормами, іншими актами за
конодавства, що містять вимоги радіацій
ної безпеки;

9) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ 
ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ:

Стратегічна екологічна оцінка буде ви
конана в обсягах, визначених статтею 11 
Закону України «Про стратегічну екологіч
ну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із 
СЕО:

1) зміст та основні цілі документа дер
жавного планування, його зв’язок з інши
ми документами державного планування;

2) характеристика поточного стану до
вкілля, у тому числі здоров’я населення, 
та прогнозні зміни цього стану, якщо до
кумент державного планування не буде за
тверджено (за адміністративними даними, 
статистичною інформацією та результата
ми досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я на територіях, які ймовірно за
знають впливу (за адміністративними да
ними, статистичною інформацією та ре
зультатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі 
ризики впливу на здоров’я населення, які 
стосуються документа державного плану
вання (за адміністративними даними, ста
тистичною інформацією та результатами 
досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкіл
ля, у тому числі пов’язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров’я населення, 
встановлені на міжнародному, державному 
та інших рівнях, що стосуються докумен
та державного планування, а також шляхи 
врахування таких зобов’язань під час підго
товки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, у тому чис
лі вторинних, кумулятивних, синергічних, 
коротко-, середньо- та довгострокових (1, 
3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхід
ності — 50-100 років), постійних і тимчасо
вих, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа 
державного планування;

8) обгрунтування вибору виправданих 
альтернатив, що розглядалися, опис спо
собу, 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 докумен
та державного планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних 
наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру ін
формації, передбаченої пунктами 1-10 
цієї частини, розраховане на широку 
аудиторію;

10) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬ
СЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА 
СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ:

Зауваження і пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проекту містобудівної документації 
«Детальний план території для будівни
цтва та обслуговування очисних споруд на 
орендованій земельній ділянці АТ «Бого- 
духівський м’ясокомбінат», розташованої 
за межами населених пунктів на території 
Павлівської сільської ради Богодухівсько
го району Харківської області», подаються 
протягом 15 діб з дня її оприлюднення до 
Богодухівської районної державної адмі
ністрації за адресою: 62103, Харківська об
ласть, м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, 2, 
тел. (05758) 3 22 45. Е-таі1: ЬоІюсіикііі'/зка@ 
гсіа.кЬ.доу.ш до 14 грудня 2019 року.


