
Довідка про консультації 
у процесі стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проекту документу державного планування 

“Генеральний план села Новоселівка Гадяцького району Полтавської області”  
 

Уповноважений 
орган 

Зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано 
або обґрунтовано відхилено). Обґрунтування 

МІНДОВКІЛЛЯ 
 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України пропонує 
доопрацювати Проект та Звіт з урахуванням наступного 

 

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України “Про охорону земель” при 
здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: 
- максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і 

рослинним покривом; 
- зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, 
рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон; 

- недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; 
- дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при 

проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів 

Повністю враховано на постійній основі 

В проекті мають бути передбачені окремі належні відомості щодо 
водоохоронних зон водних об’єктів (далі - ВЗ), що передбачено підпунктом 
5.5.6 ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. 
Зокрема ВЗ має бути окремо відображена на “Генеральному плані (основне 
креслення)” та інших належних матеріалах.) 
Згідно із статтею 25 Закону України “ Про землеустрій” 
- види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно 

Законом України “Про землеустрій”; 
- перелік видів документації із землеустрою, серед іншого, включає “проекти 

землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 
призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 
використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів”; 

- окремих проектів землеустрою щодо встановлення лише ПЗС Законом 
України “Про землеустрій” не передбачено 

Підпунктами 5.5.3 та 5.5.6 ДБН Б1.1.-15:2012 “Склад та зміст генерального 
плану населеного пункту” передбачено, що у матеріалах генерального плану 
населеного пункту, серед іншого відображаються ПЗС водних об’єктів та інші 
території, де згідно із законодавством встановлені обмеження на їх 
використання, у тому числі це стосується і ВЗ 

Відхилено. 
Графічні матеріали генерального плану  виконані відповідно до п. 5.5  

ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. 
Відповідно  п. 5.5.6 ДБН Б.1.1-15:2012 "Схема проектних планувальних 

обмежень" може бути поєднана з основним кресленням. 
Відомості щодо водоохоронних зон водних об’єктів в межах села 

Новоселівка Гадяцького району Полтавської області відсутні. 
Статтею 17 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», 

зазначено, що Генеральний план населеного пункту є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 
населеного пункту. 

На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту 
розробляється план земельно-господарського устрою, який після його 
затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану. 

У статті 87 Водного кодексу України зазначено: 
Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально 

розробленими проектами. 
Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 

господарської діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. 

ПКМУ від 08.05.1996 №486 (із змінами) затверджено Порядок визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської 
діяльності в них. Пунктом 5 зазначеної постанови визначено: 

Розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на основі 
нормативно-технічної документації. 

Проекти цих зон розробляються на замовлення фізичних та юридичних 
осіб, узгоджуються з власниками землі, землекористувачами, Міндовкіллям, 



Уповноважений 
орган 

Зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано 
або обґрунтовано відхилено). Обґрунтування 
Держводагентством та територіальними органами Держгеокадастру і 
затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади або 
виконавчими комітетами рад. 

До розділу 5 Звіту про СЕО  внесені відповідні коригування. 
Підпунктом 7.2 та додатком Д ДБН Б.1.1.-22:2017 “Склад та зміст плану 
зонування території” передбачено, що у матеріалах плану зонування території, 
серед іншого, відображаються території ВЗ та ПЗС 

Відхилено. 
У матеріалах плану зонування території  зазначена існуюча рекреаційна 

зона озеленених територій загального користування, в межах існуючих 
планувальних обмежень у вигляді прибережних захисних смуг (Р-3(11)) 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 
господарської діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. 

ПКМУ від 08.05.1996 №486 (із змінами) затверджено Порядок 
визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 
господарської діяльності в них. Пунктом 5 зазначеної постанови визначено: 

Розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на основі 
нормативно-технічної документації. 

Враховуючі проектні пропозиції і рішення такий проект буде замовлено 
встановленим порядком. 

Рішення документації із землеустрою щодо ПЗС та ВЗ повинні відповідати 
генеральному плану та розробленій відповідно до нього містобудівній 
документації, а ширина ПЗС та ВЗ за такими проектами землеустрою не 
повинна  зменшуватися, серед іншого слід взяти до уваги, що у випадку схилів 
крутизною понад три градуси ширина ПЗС подвоюється. 

Враховано. 
Розміри і межі водоохоронних зон будуть визначені проектом на основі 

нормативно-технічної документації у відповідності до Порядку визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон та режимів ведення господарської 
діяльності. 
 

Межі ПЗС мають бути позначені на земельних ділянках всіх категорій, крім 
земель морського транспорту, у всіх відповідних випадках за наявності 
відповідних водних об’єктів 

Відхилено. 
Графічні матеріали генерального плану  виконані відповідно до п. 5.5  

ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. 
Межі прибережної захисної смуги позначені на відповідних кресленнях 

генерального плану. 
Відомості про планувальні обмеження щодо ВЗ та ПЗС повинні бути викладені 
згідно зі статтями 47, 87, 89 та ін. Водного кодексу України. 

Відхилено. 
Сергіївською сільською радою не встановлено умов обмеження 

загального водокористування в межах с. Новоселівка. У відповідності до 
абзацу 6 статті 47 Водного кодексу України загальне водокористування в 
межах села. визнається дозволеним без обмежень. 

Згідно з розділом IV пояснювальної записки «Основні техніко-економічні 
показники», площа ландшафтно - рекреаційних та озеленених територій 
зменшується на 3,22га (з 19,88 до 16,66 га). Вважаємо необґрунтованим 
зменшення рекреаційної зони села і таким, що не відповідає статті 48 Закону 
України “Про охорону земель” 

Відхилено. 
Зменшення площі озеленених територій відбулося з метою запобігання 

погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, 
багаторічних насаджень, дерев, чагарників за рахунок санітарної обрізки 
чагарників на території сільськогосподарського призначення та території 
зарослої бур’янами, , з врахуванням того фактору, що територія в межах 
населеного пункту буде перебувати під більш посиленим контролем за її 
використанням. 

Зазначене рішення  запропоновано місцевою громадою при громадському 
обговорені проекту ГП. 



Уповноважений 
орган 

Зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано 
або обґрунтовано відхилено). Обґрунтування 

В Проекті має бути забезпечено врахування потреб озеленення населеного 
пункту, зокрема з урахуванням вимог Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (пункт 6.1 та ін.), затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.1996 №173 та 
ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова території” 

Повністю враховано на постійній основі 

Крім того, з метою дотримання Порядку утримання кладовищ та інших місць 
поховань, затверджених наказом Держжитлкомунгоспу від 19.11.2003 №193, 
зареєстрованим в Мін’юсті 08.09.2004 за №1113/9712, в Генплані проекту 
потребує обґрунтування розмір площі та місця розташування нового кладовища, 
серед іншого, враховуючи вимоги щодо рівня залягання ґрунтових вод. 

Повністю враховано. 

 

Інформація розділу 9 “Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у  тому 
числі для здоров’я населення” Звіту 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. 

Повністю враховано на постійній основі 

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Полтавської ОДА 

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА пропонує 
при затвердженні документу державного планування врахувати наступне. 

 

Зауваження які були надані Департаментом (лист від 14.09.2020 №5005/04.3.11) 
на етапі розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної  оцінки, 
але не взяті до уваги в повному обсязі при підготовці Звіту 

Враховано. 
До Звіту про СЕО  внесені відповідні коригування. 

Всі заходи, які зазначені в 1 та 6 розділах Звіту необхідно перенести до 
відповідного 7 розділу; 

Враховано. 
До Звіту про СЕО  внесені відповідні коригування. 

В 2 розділі Звіту зазначені незрозумілі відомості щодо основного водоносного 
горизонту, придатного  для питного водопостачання села Тимофіївка 

Враховано. 
До Звіту про СЕО  внесені відповідні коригування. 

В 4 розділі Звіту СЕО незрозумілі відомості щодо якості повітря у селі 
Новофедорівка, зазначені дані з посиланням на наявні відомості у Департаменті, 
щодо об’єктів господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на території села Новоселівка, 
але підтверджуючий документ цих даних в додатках до Генплану відсутній 

Враховано. 
До Звіту про СЕО  внесені відповідні коригування. 

Розміщення і будівництво об’єктів здійснювати відповідно до  вимог п.5.10 
ДСП 173-96 “Державних санітарних норм і правил забудови населених пунктів” 

Враховано на постійній основі 

В звіті необхідно деталізувати систему водозабору, водопостачання та 
водовідведення населеного пункту 

Відхилено. 
Відповідно до п.5.5.8 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального 

плану населеного пункту» при розробці Генерального плану населеного 
пункту готується «Схема інженерного обладнання території» відображають 
існуючі та заплановані головні інженерні споруди, магістральні мережі 
водо-, тепло-, електро-, газопостачання, зливової каналізації та очисні 
споруди каналізації, місця випуску очищених стічних вод, високовольтні 
лінії електропередачі. 

В генеральному плані розроблено «Схему інженерного обладнання 
території с. Новоселівка Гадяцького району» та відповідні розділи в томах 
пояснювальної записки. В пояснювальній записці до генерального плану 
зазначено, що більш детально питання водозабору, водопостачання, 



Уповноважений 
орган 

Зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано 
або обґрунтовано відхилено). Обґрунтування 
водовідведення та дощової каналізації розглядаються на подальших стадіях 
проектування «Проект» і «Робоча документація». 

Всі розділи Звіту переобтяжені загальною інформацією та цитуванням чинного 
законодавства 

Відхилено 
У звіті СЕО внесено інформацію відповідно до статей ЗУ «Про 

стратегічну екологічну оцінку». 
На даний час відсутні нормативно-методичні документи з питань 

стратегічної екологічної оцінки, зареєстровані встановленим порядком. 
 

 

 
Зважаючи на те що: 
 

1. 08.02.2021 Департаментом охорони здоров’я Полтавської ОДА було отримано Проект документа державного планування “Генеральний 
план села Новоселівка Гадяцького району Полтавської області”, Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту “Генеральний план села 
Новоселівка Гадяцького району Полтавської області” та повідомлення про оприлюднення цих документів (на паперових носіях та в електронному 
вигляді). 

Листом Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА від 09.02.2021 №01-24/1183/08 повідомлено, що розгляд ДДП виконується 
Державною установою “Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України”, що суперечить абзацу 4) пункту 1 
статті 8 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.  

Пропозиції та зауваження до зазначених документів не надавалися. 
Згідно абзацу другого пункту 3 статті 13 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що зауваження і пропозиції 

відсутні. 
 

2. На Міністерство охорони здоров’я було 08.02.2021 направлено  Проект документа державного планування “Генеральний план села 
Новоселівка Гадяцького району Полтавської області”, Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту “Генеральний план села Новоселівка 
Гадяцького району Полтавської області” та повідомлення про оприлюднення цих документів (на паперових носіях та в електронному вигляді). 

Пропозиції та зауваження до зазначених документів не надавалися. 
Згідно абзацу другого пункту 3 статті 13 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” вважається, що зауваження і пропозиції 

відсутні. 
 

За результатами консультацій Сергіївська сільська рада обирає до затвердження проект документа державного планування – 
Генеральний план села Новоселівка Гадяцького району Полтавської області, звіт про стратегічну екологічну оцінку із внесеними змінами 
щодо врахування зауважень і пропозицій центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику: 

- у сфері охорони навколишнього природного середовища; 
- у сфері охорони здоров’я, відповідних підрозділів обласної адміністрації з питань охорони навколишнього природного 

середовища та з питань охорони здоров’я. 
 

Додатки 1. Копія листа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №25/5-21/4674-21 від 05.03.2021 на 3 арк. в 1 прим. 
2. Копія листа Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації №977/03.3-11 від 
09.03.2021  на 3 арк. в 1 прим. 
3. Копія листа Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА №01-24/1183/08 від 09.02.2021 на 1 арк в 1 прим. 

 



 
 
 
 
 



 

 
 

  



 



 
 
 



 
 
 



 
  



 


