
ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 

містобудівної документації «Детальний план території між правим 

берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп (мікрорайон Загребелля)» 

1. Інформація про Замовника 

Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради  – 

замовник СЕО містобудівної документації «Детальний план території між 

правим берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп (мікрорайон 

Загребелля)» 

Адреса: 41600 м. Конотоп, просп. Миру, 8. 

Код ЄДРПОУ:23998366 

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП), 

його зв'язок з іншими документами державного планування. 
Проект ДДП розроблений відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території». 

Рішення Конотопської міської ради сьомого скликання, тридцять восьма 

сесія від  19 червня 2019 року. 

Територія земельної ділянки, на яку розроблюється ДПТ знаходиться в 

м.Конотоп між правим берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп 

(мікрорайон Загребелля) . 

Проектом детального плану території площею 424 га передбачається 

забудова земельної ділянки. 

Проект виконується з урахуванням нової нормативної бази та всіх змін, 

що відбулися на території міста, на новій актуалізованій топографічній 

основі М 1:2000 в системі координат УСК 2000, наданій замовником. 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства 

України в галузі містобудування та державних будівельних норм: 

 -Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.2011 року №3038-VI; 

 -Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року №2768-ІІІ; 

 -ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

 -«Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 

червня 1996 року №173; 

 -ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

 У відповідності до закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», детальний план території – містобудівна документація, що 

визначає планувальну організацію та розвиток території. 

 Мета розроблення детального плану – надання пропозицій щодо 

формування планувальної організації території, просторової композиції, 

параметрів забудови та ландшафтної організації території району 

проектування, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших 



видів будівництва на території проектування, визначення напрямів, 

черговості та обсягів будівництва, забезпечення екологічної безпеки, 

комплексного благоустрою та озеленення, зміни цільового призначення 

земельної ділянки для містобудівних потреб після затвердження відповідно 

до вимог чинного законодавства; 

У відповідності до завдання, в даній роботі розглядається територія, що 

знаходиться в межах між правим берегом річки Єзуч та межею міста 

Конотоп (мікрорайон Загребелля). 

 Відповідно до завдання, схеми та розділи інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту не виконуються. 

 При виконанні роботи були використані такі містобудівні та проектні 

матеріали: 

1. «Коригування генерального плану та правила забудови 

центральної частини міста Конотоп «Діпромісто» 2006 рік»; 

2. «Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони 

пам’ятників історії та культури міста Конотоп Сумської області» 

розроблений у 1991 році інститутом КиївВНІІТАГ,  місто Київ; 

Детальний план території після затвердження є основою для визначення 

вихідних даних для розроблення проектів забудови, розміщення об’єктів 

будівництва, визначення містобудівних умов і обмежень, проектування 

будинків і споруд, проектування меж і споруд інженерно-транспортної 

інфраструктури та інженерного забезпечення території, проведення 

гідравлічних розрахунків інженерних мереж, розроблення проектів 

землеустрою, тощо. 

Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного 

законодавства. 

В детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва на 

етап 3-7 років. 

Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного 

планування: 

- Схема планування території Сумської області. 

- Схема планування території Конотопського району. 

 

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); 

 

На території детального планування відсутні об’єкти та види діяльності, 

які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 

довкілля, визначені частиною 2 та 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля».  

За функціональним призначенням об’єкт ДДП відноситься до  

різноманітних галузь. Рішення, щодо проходження процедури СЕО є 



самостійним рішенням замовника, прийнятим з урахуванням вимог розділу 4 

Наказу Мінприроди від 10.09.2018 року №296. 

 

4. Інформація про ймовірні наслідки при реалізації проекту ДДП . 

На основі аналізу екологічної ситуації запропоновані екологомістобудівні 

заходи щодо подальшого використання та розвитку території і забезпечення 

оптимальних умов проживання: 

- організація території з урахуванням існуючих планувальних обмежень 

(санітарних зон, зон шумового дискомфорту, охоронних зон, тощо); 

- санітарне та протишумове озеленення, створення та благоустрій 

насаджень санітарно-гігієнічного призначення (зелених насаджень 

вздовж доріг та на прибудинкових територіях, загальний благоустрій 

територій тощо); 

- налагодження ефективної системи санітарного та інженерно-

планувального благоустрою території: повне і своєчасне прибирання 

комунально-побутових відходів з видаленням та забезпеченням їх 

утилізації; обладнання майданчиків для збору сміття у відповідності з 

існуючими санітарними правилами та запровадження системи його 

роздільного збирання, сортування та утилізації; повне забезпечення 

території централізованим водопостачанням та каналізуванням; 

налагодження ефективної системи теплопостачання тощо; 

- поновлення комплексу заходів з інженерної підготовки території, 

забезпечення раціональної організації водовідведення та очищення 

поверхневого стоку з нагородженням ефективного функціонування 

зливної каналізації, упередження проти просадних заходів. 

- організація санітарних зон підприємств, кладовищ та інших територій. 

Для територій з природоохоронним статусом: 

На території міста Конотопа наявні території та об’єкти природно-

заповідного фонду.  

На території міста наявні складові елементи Регіональної схеми 

формування екологічної мережі Сумської області.   

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки буде виконано 

оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства 

стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання 

природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми 

формування екологічної мережі Сумської області. 

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі 

якщо документ державного планування 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. 



Зважаючи на комплексність рішень Проекту, що обумовлюється 

необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-

виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної 

мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд 

виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки, 

що передбачено методологією розробки містобудівної документації. 

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

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення 

детального плану населеного пункту та внесені до нього зміни в процесі 

виконання Проекту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я 

населення. 

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове 

значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу 

мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз 

контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з 

іншими документами державного планування та дослідження нормативно-

правових умов реалізації рішень визначеного проекту.  

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної 

оцінки дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям 

охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення 

середовища існування. 

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив 

кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також 

проектних чинників.  

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту 

ДДП може бути розширений та поглиблений. 

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування. 

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного планування вся заплановано в детальному 

плані проектна діяльність повинна здійснюватись відповідно до чинного 

законодавства, нормативно-правових актів, державних будівельних норм, 

санітарних норм і правил проектування містобудівної документації. 

Передбачається розгляд дотримання нормативних санітарно-захисних 

зон, вимог щодо поводження з відходами (вторинне використання, 

роздільний збір), відновлюючи заходи щодо порушених земель (озеленення, 

рекультивація, благоустрій території), захисні заходи (функціональне 

зонування території), заходи щодо моніторингу. 

Спеціальні заходи (технічного, технологічного, організаційного 

характеру) мають бути розроблені при робочому проектуванні з урахуванням 



результатів оцінки впливів на навколишнє середовище та результатів 

розгляду матеріалів СЕО 

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" 

передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, 

зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації 

проектних рішень - на довкілля та стан здоров’я населення, які мають 

успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу 

чергу щодо: 

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-

комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з 

житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-

захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та 

інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища; 

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з 

урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та 

дотримання нормативних санітарних розривів; 

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого 

користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених 

насаджень спеціального призначення;  

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території м. 

Конотопа; 

- проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних 

систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження 

новітніх енергоефективних технологій. 

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені 

законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я 

населення. 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну 

екологічну оцінку 
Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог:  

- ДСТУ – Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона 

навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. 

Склад та вимоги»; 

- Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування, затверджених наказом 

Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018;  

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 

 
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 та пропозиції, та строки їх 

подання. 
Зауваження та пропозиції, щодо визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території 

між правим берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп (мікрорайон 

Загребелля)» громадськість має право надати протягом 15 діб з дня 

оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Конотопської міської ради 

Сумської області. 

Пропозиції та зауваження подаються за адресою: 41600, Сумська 

область, м. Конотоп, пр. Миру, 8, Відділ містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради Сумської області. 

Відповідальна особа:  

Заступник начальника відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради – головний архітектор міста – Василь Олесьович 

Романів,  контактні дані: arch_konotop@ukr.net ; тел. 66342. 
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