
Довiдка про консультацii з органами виконавчоi влади стосовно проекту «Генеральний план села Воєводівка Сєвєродонецького району 
Луганської області»  та Звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку 
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До проекту ДДП 

1 

Департамен
т 

комунальної 
власності, 
земельних, 
майнових 
відносин, 
екології та 
природних 

ресурсів 
Луганської 

ОВЦА 

проект 
ДДП 

 

У підрозділі 4.3 «Протипожежні заходи» розділу 4 «Інженерне забезпечення» Генерального плану міститься 
посилання на ГОСТ 12.4.009-83. Даний ГОСТ втратив чинність в Україні за інформацією Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» (далі − ДП «УкрНДНЦ»). Необхідність припинення дії на території України радянських ГОСТів 
визначена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Згідно з нею, у 2015 році  
ДП «УкрНДНЦ», яке виконує функції Національного органу стандартизації, були видані відповідні накази про 
скасування ГОСТів із втратою чинності протягом 2016-2018 років та з повною відмовою від них, починаючи з 
1 січня 2019 року. Актуальну інформацію, що стосується національних стандартів (у т.ч. чинність, наявність 
змін та поправок до них та ін.), користувачі можуть отримати в «Каталозі національних стандартів та кодексів 
усталеної практики». Каталог ДП «УкрНДНЦ» є єдиним офіційним «Каталогом національних стандартів та 
кодексів усталеної практики» в Україні, котрий формує та веде ДП «УкрНДНЦ», як національний орган 
стандартизації, відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про стандартизацію». 

Враховано 

Внесено зміни в 
пояснювальну 
записку розділ 
4.3, стор. 27 

проект 
ДДП 

 

У підрозділі 5.6.1. «Містобудівні умови та обмеження комунально-складських зон – зона розміщення 
кладовищ» розділу 5.6 «Містобудівні умови та обмеження комунально-складських зон» Тому V «План 
зонування села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області» інформація щодо складу зони не 
відповідає проєкту ДДП. Крім того, у таблиці даного розділу зазначено спортивні майданчики, стадіони, 
ринки, зупинки громадського транспорту у якості допустимих видів використання земельних ділянок. Даний 
розділ потребує коригування відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.2.028-99. 

Враховано 

Враховано на 
графічних 
матеріалах 

проект 
ДДП 

 

Необхідно відкоригувати назву та площу заповідного урочища «Ольшаник» по тексту Звіту про СЕО та 
проєкту ДДП. 

Враховано 

Враховано по 
всій 
пояснювальній 
записці та Звіту 



проект 
ДДП 

 

Звіт про СЕО та проєкт ДДП в частині поводження з відходами та санітарного очищення потребує: 
- доповнення та/або обґрунтування відсутності значення у графі «Існуючий стан» таблиці 5 розділу 9 «Основні 
показники Генерального плану села Воєводівка» для показника «обсяги твердих побутових відходів». 
Відповідно до листа КП «Сєвєродонецьккомунсерівс» від 16.09.2021 № 1479/1 «Схема санітарної очистки та 
прибирання міста Сєвєродонецьк» враховує очистку та прибирання міста Сєвєродонецьк та прилеглих селищ 
(в т.ч. Воєвєдівка). При цьому у звіті про СЕО та проєкті ДДП наявна інформація лише про стихійне 
сміттєзвалище твердих побутових відходів та утилізацію органічних відходів мешканцями; 

Не 
враховано 

Пояснювальна 
записка містить 
інформацію 
щодо наявності 
існуючого 
сміттєзвалища, 
проте відсутні 
дані щодо обсягу 
цих відходів на 
теперішній час 

проект 
ДДП 

 

- коригування відповідно до вимог чинного законодавства та повноважень інформації по тексту Звіту та 
проєкту ДДП щодо погодження замовником з управлінням Держсанепідслужби у Луганській області та 
управлінням екології та природних ресурсів Луганської області місця вивезення рідких відходів до моменту 
будівництва централізованої мережі господарсько-побутової каналізації і будівництва очисних споруд. 
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну 
ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань 
захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що 
утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються. Територіальні 
органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів утворені як 
юридичні особи публічного права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року 
№ 1092. Згідно з статтею 6 Конституції України Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову, органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Окремо звертаємо увагу, що відповідно до пункту 
32 Регламенту Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2021 № 538 (зі змінами), 
структурні підрозділи облдержадміністрації діють на підставі положень, затверджених розпорядженням 
голови, здійснюють керівництво відповідними галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток, в 
межах області забезпечують виконання покладених на них завдань. Положення про Департамент затверджене 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної 
адміністрації  
від 18.06.2021 № 416. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами також визначено статтею 351 Закону 
України «Про відходи». Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 норми надання послуг з вивезення твердих побутових 
відходів визначаються згідно з вимогами наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення 
побутових відходів». Згідно з зазначеним наказом визначають також кількість рідких побутових відходів для 
об’єктів без централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 
 

Враховано 

Враховано по 
всій 
пояснювальній 
записці 



проект 
ДДП 

 

Підрозділ «Водовідведення» розділу 3 Звіту про СЕО та відповідні розділи проєкту ДДП потребують 
уточнення та обґрунтування інформації щодо «передбачення мережі господарсько-побутової каналізації села з 
відведенням стічних вод мереж господарсько-побутової каналізації м. Сєвєродонецьк з подальшим 
відведенням до існуючих очисних споруд міста» та «перекачки до мереж господарсько-побутової каналізації м. 
Сєвєродонецьк з подальшим відведенням до проектних очисних споруд», в частині очисних споруд та виду 
каналізації. Відповідно до наданих графічних матеріалів проєктом передбачено «Очисні споруди поверхневих 
стічних вод». Даний підрозділ також потребує доповнення інформацією щодо точки скидання та водойми, у 
яку, відповідно до прийнятої схеми, планується перекачувати очищені поверхневі води. 
Пропонуємо доповнити Звіт про СЕО та проєкт ДДП зазначеною інформацією та узгодити відповідні розділи 
між собою. 

Враховано 
частково 

Враховано у 
пояснювальній 
записці пункти 
4.4 та 4.6. 
Точки скидання 
та водойми для 
перекачування 
очищення 
поверхневих вод 
буде прийняте на 
наступних 
стадіях 
проектування 

проект 
ДДП 

У Звіті про СЕО та проєкті ДДП відсутні дані щодо озеленених територій («існуючий стан» таблиця 5 
розділу 9 ДДП), даних щодо водойми, площею 0,1 га («проєктний період»). З метою встановлення технічних 
параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної 
діяльності на водосховищах, ставках та озерах (далі - водний об’єкт) для забезпечення сталого використання 
(включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності 
функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання розробляються паспорти водних 
об’єктів відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99. Пропонуємо доповнити Звіт про СЕО відповідною 
інформацією, а також інформацією щодо водозбірних басейнів та паспортизації водних об’єктів. 

Враховано 
частково 

Надано 
рекомендації 
щодо водойми у 
пояснювальній 
запасці п. 5.2. 
Дані щодо 
озеленених 
територій та 
водойми відсутні 
через те, що ці 
території не 
входять в 
існуючі межі 
населеного 
пункту, а лише в 
проектні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Проекті передбачено збільшення площі населеного пункту на 259,1 га (з 103,4 га до 362,5 га) (розділ IV 
«Основні показники генерального плану», стор. 43). Виходячи з графічних матеріалів Проекту, розширення 
меж населеного пункту передбачається, зокрема, за рахунок територій під зеленими насадженнями, водоймою 
та ін. Однак, належні обґрунтування такої потреби та детальні характеристики території, запланованої для 
включення в межі села Воєводівка, не наведені. 

З огляду на вищенаведене, рішення Проекту потребують додаткового опрацювання з урахуванням вимог: 
- підпункту 14.2.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», згідно з яким території для 

будівництва нових і розвитку існуючих населених пунктів слід передбачати на землях, не придатних для 
сільськогосподарського використання, або на малоцінних землях, а також поза межами лісових, рекреаційних і 
курортно-оздоровчих територій і територій природно- заповідного фонду; 

Враховано 
частково 

Збільшення 
площі 
населеного 
пункту 
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за рахунок 
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вільних від 
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- статті 48 Закону України «Про охорону земель», згідно з якою при здійсненні містобудівної діяльності 
необхідно передбачити заходи щодо: 

максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; 
недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; 
дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та 

будівництві об'єктів та ін. 
Згідно з матеріалами Проекту (графічні матеріали та ін.) на проектній території села Воєводівка є водні 

об’єкти, інформація про які потребує деталізації; також ця територія межує з річкою Борова. 
Тому в Проекті мають бути враховані вимоги статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 Водного 

кодексу України, зокрема щодо нормативної ширини прибережної захисної смуги (далі - ПЗС), яка не повинна 
необґрунтовано зменшуватися. 

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

Звертаємо увагу, що у випадку схилів крутизною понад три градуси ширина ПЗС подвоюється, зокрема для 
малих річок/струмків та ставків площею менше 3 га складає 50 метрів, що не враховано у Проекті (у тому числі 
графічних матеріалах). 

Відсутні окремі належні відомості щодо водоохоронних зон водних об’єктів (далі - ВЗ). 
При цьому слід взяти до уваги, що: 
відповідно до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 

діяльності в них (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486: 
«у межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення...» (пункт 

4 Порядку), отже ПЗС та смуги відведення відносяться одночасно до ВЗ; 
до складу ВЗ обов'язково входять заплава річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а 

також прилеглі балки та яри (п. З Порядку); 
зовнішня межа ВЗ визначається: 
найбільш віддаленою від водного об’єкта лінією «затоплення», «тимчасового та постійного підтоплення» 

(п. 7 Порядку); 
з урахуванням «лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не 

менш як 1000 метрів від урізу меженного рівня води», «зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання» (п. 8 Порядку) та ін. 

Відповідно до пункту 10 Порядку: 
«У межах населених пунктів водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та пляжні зони встановлюються 

згідно з комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад та генеральними 
планами населених пунктів, а в разі їх відсутності або коли зазначеною містобудівною документацією межі 
таких смуг не встановлені: 

прибережні захисні смуги визначаються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів 
і збігаються з пляжними зонами, а для інших водних об’єктів - згідно з частиною другою статті 88 Водного 
кодексу України; 

водоохоронні зони визначаються за проектами землеустрою, зазначеними в пункті 5 цього Порядку. 

забудови 
передбачається 
розташування 
зелених 
насаджень 
загального 
використання 
або спеціального 
призначення, що 
не суперечить 
нормативним 
документам.  
Також вільні від 
забудови 
території не 
придатних для 
сільськогосподар
ського 
використання. 
На території 
проектування у 
річки Борова 
відсутні схили 
крутизною понад 
три градуси. 
Враховано стор. 
37-38 в 
пояснювальної 
записки 
Генерального 
плану та по всій  
пояснювальній 
записці Плану 
зонування. 
Розроблення 
містобудівної 
документації 
розпочато за 
розпорядженням 



У разі потреби межі водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон можуть визначатися 
шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів». 

Пропонуємо з урахуванням вищенаведеного додатково опрацювати у Проекті питання встановлення ВЗ, 
передбачивши віднесення до ВЗ розташованих уздовж водних об’єктів належних територій, що відповідають 
пунктам 3, 7, 8 та ін. Порядку. 

У зв’язку з тим, що річка Борова є малою річкою, звертаємо увагу на необхідність урахування обмежень, 
регламентованих статтею 80 Водного кодексу України, згідно з якою з метою охорони водності малих річок 
забороняється: 

змінювати рельєф басейну річки; 
зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки; 
руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки; 
випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня; 
розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації; 
надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних 

та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва; 
проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок; 
здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в 

ній. 
Відомості про обмеження у використанні земель/планувальні обмеження щодо ВЗ та ПЗС повинні бути 

викладені у відповідності зі статтями 47, 80, 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України та статтями 60, 61 та ін. 
Земельного кодексу України. 

Вищенаведені вимоги законодавства, серед іншого, мають бути враховані у Плані зонування території села 
Воєводівка, у рамках визначення проектних функціональних зон, переважних (основних) та супутніх видів 
використання території, режимів та обмежень, а також планування та реалізації заходів з інженерної 
підготовки та захисту території. 

Також пропонуємо додатково опрацювати Проект з урахуванням затвердження: 
Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового 

призначення земельних ділянок, Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, а також 
правил їх застосування (постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 821 «Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України»), 

Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926), яким, серед іншого регламентовано зміст генерального 
плану населеного пункту. 

Сєвєродонецької 
міської 
військово-
цивільної 
адміністрації  № 
306 від 01 квітня 
2021 року. 
Згідно з Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких 
законодавчих 
актів України 
щодо 
планування 
використання 
земель» від 17  
червня 2020 
№711-ІХ, 
розділу ІІ п.3  
«Прикінцеві 
положення» 
якщо розробка 
містобудівної 
документації 
(плану 
зонування, 
генплану чи 
детального 
плану території) 
була розпочата 
до 24.07.2021 
року – 
містобудівну 
документацію 
можна 
розробляти та 
затверджувати за 
діючими на 



сьогоднішній 
день нормами до 
24.07.2022 року. 

До Звіту про СЕО 
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Департамен
т 

комунальної 
власності, 
земельних, 
майнових 
відносин, 
екології та 
природних 

ресурсів 
Луганської 

ОВЦА 

Звіту про 
СЕО 

Департаментом листом від 30.08.2021 № 06/01-10/02611 надано зауваження та пропозиції до заяви визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району 
Луганської області. 

Враховано 

Зауважень і 
пропозиції 

наданих до заяви 
про визначення 

обсягу 
стратегічної 
екологічної 
оцінки було 

розроблено Звіт 
про СЕО (перша 

редакція) 

Звіту про 
СЕО 

Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі − Закон) 
замовник забезпечує складання Звіту про СЕО після врахування зауважень і пропозицій, наданих до заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – Заява про СЕО). 

Враховано 

Після 
опрацювання 
зауважень і 
пропозицій 

наданих до заяви 
про визначення 

обсягу 
стратегічної 
екологічної 
оцінки було 

розроблено Звіт 
про СЕО (перша 

редакція) 

Звіту про 
СЕО 

У вступній частині Звіту про СЕО міститься посилання на Закон України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року». Зазначений Закон втратив чинність з дня 
введення в дію з 1 січня 2020 року Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року». 

Враховано 
Оновлено 

інформацію у 
вступній частині 

Звіту про 
СЕО 

У розділі 1 Звіту про СЕО наведено перелік законодавчих та нормативних документів, вимоги яких враховані 
при розробленні Генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області, а також 
перелік регіональних та місцевих документів, які приймались до уваги. Відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 1 Закону документи державного планування − стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, 
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи 
зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого 

Враховано 

Додатково 
уточнено 

взаємозв’язок 
між проєктом 

ДДП та 
існуючими 



самоврядування. Згідно з розділом VI Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 10.08.2018 № 296 (зі змінами) (далі − Методичні рекомендації), при визначенні обсягу стратегічної 
екологічної оцінки, в тому числі, визначаються головні цілі проєкту документа державного планування, їх 
зв’язок з іншими актами законодавства, формулюються цілі охорони довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, що мають відношення до проєкту документа державного планування (далі – ДДП). При визначенні 
цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проєкту ДДП, доцільно 
розглянути стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, відповідність 
проєкту ДДП положенням та завданням, спрямованим на виконання на регіональному рівні зобов’язань та 
заходів у сфері охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів, відповідних планів, стратегій, 
програм та інших документів загальнодержавного рівня, а також міжнародних угод, Стороною яких є Україна. 
Це допоможе виявити взаємозв’язок між проєктом ДДП та існуючими актами законодавства і обґрунтувати 
вибір проблем, які заслуговують на розгляд при проведенні СЕО. 

актами 
законодавства і 
обґрунтувано 

вибір проблем, 
які заслуговують 
на розгляд при 

проведенні СЕО 

Звіту про 
СЕО 

Під час надання зауважень та пропозицій до Заяви про СЕО пропонувалось врахувати цю інформацію при 
підготовці належного розділу звіту про стратегічну екологічну оцінку та зазначити відповідний зв’язок проєкту 
ДДП з іншими документами державного планування, врахувавши термін дії пов’язаних документів та 
актуальні зміни до них. У даному розділі наданого на розгляд Звіту про СЕО відсутня інформація щодо зв’язку 
проєкту із зазначеними ДДП. Крім того, посилання на окремі регіональні документи потребують перегляду та 
уточнення через невідповідність терміну дії окремих програмних документів, інформації щодо нормативного 
акту про затвердження та актуальних змін. 

Враховано 

Зв’язок проєкту 
ДДП з іншими 

ДДП наведено в 
розділі 5 Звіту 

про СЕО. 
Уточнено 

інформацію 
щодо 

регіональних 
документів у 

розділі 1 

Звіту про 
СЕО 

Відповідно до пункту 4.2 розділу 4 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного пункту» 
при розробленні генерального плану враховують, у тому числі, спеціалізовані схеми, проєкти і програми 
розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього 
природного середовища, тощо. 

Враховано 
Уточнено 

інформацію в 
розділі 1 

Звіту про 
СЕО 

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» місцеві ради 
несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї 
компетенції затверджують місцеві екологічні програми. 

Враховано 
Уточнено 

інформацію 

Звіту про 
СЕО 

Пропонуємо актуалізувати дані, доповнити Звіт про СЕО відповідною інформацією та зазначити зв’язок 
проєкту ДДП з іншими документами державного планування. 

Враховано 

Аналіз цілей ГП 
та їх зв’язок з 
іншими ДДП 
проведено в 
Таблиця 5.1. 

Звіту про СЕО. 



Звіту про 
СЕО 

У розділах 2, 3 Звіту про СЕО зазначено, що характеристика стану довкілля отримана з регіональної доповіді 
про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 2019 році. Доповіді про стан 
навколишнього природного середовища відповідних територій формуються щороку згідно з пунктом 1 розділу 
ІІІ Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і 
Севастопольскою міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 
середовища, затвердженого наказом Мінприроди від 31.03.2017 № 150. У 2021 році звітним є 2020 рік. 

Враховано 

На момент 
розробки звіту 

про СЕО 
останньою 

актуальною та 
доступною є 
регіональна 
доповіді про 

стан 
навколишнього 

природного 
середовища 
Луганської 

області у 2019 
році 

Звіту про 
СЕО 

Потребують перегляду та уточнення або обґрунтування: 
- дані таблиці 2.1. «Перелік існуючих об’єктів села Воєвєдівка» Звіту про СЕО через невідповідність даним 
проєкту ДДП; 
- дані щодо віднесення території, що розглядається, до І району архітектурно-будівельного кліматичного 
районування території України відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. 

Враховано 

Уточнено дані 
таблиці 2.1., дані 
щодо віднесення 

території 

Звіту про 
СЕО 

У підрозділі 2.1.3. Звіту про СЕО зазначено, що санітарно-захисна зона від території кладовища до житлових та 
громадських будівель повинна бути не меншою 300 м. Відповідно до пункту 3.6. ДСанПіН 2.2.2.028-99 у 
сільських населених пунктах при розташуванні кладовища вище населеного пункту стосовно потоку ґрунтових 
вод, які живлять джерела децентралізованого господарсько-питного водопостачання (колодязі, каптажі тощо) 
та у випадку гідрологічного зв’язку поверхні кладовища з водоносним горизонтом санітарно-захисна зона 
збільшується до 500 м. Оскільки за даними проєкту ДДП централізоване водопостачання у селі відсутнє, 
доцільним є доповнення  відповідного розділу Звіту про СЕО інформацією щодо необхідності врахування 
даної норми. 

Враховано  

Уточнено у 
підрозділі 2.1.3. 
Звіту про СЕО 

розмір СЗЗ 

Звіту про 
СЕО 

Необхідно відкоригувати назву та площу заповідного урочища «Ольшаник» по тексту Звіту про СЕО та 
проєкту ДДП. 

Враховано 
Уточнено назву 

по Звіту про 
СЕО 

Звіту про 
СЕО 

У Звіті про СЕО зазначено про наявність стихійного сміттєзвалища. Відповідний розділ звіту про СЕО має 
містити інформацію про заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа державного планування. У розділі 7 Звіту про СЕО зазначено, що 
тверді побутові відходи будуть видалятися по існуючій схемі. Відповідно до пункту и) частини першої та 
частини другої статті 21 Закону України «Про відходи» органи місцевого самоврядування у сфері поводження 
з відходами забезпечують ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та приймають 
рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об’єктів поводження з відходами. 
При цьому необхідно забезпечити виконання вимог Закону України «Про відходи» з урахуванням 

Враховано 
Уточнено в 

розділі 7 Звіту 
про СЕО. 



Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 8.11.2017 № 820-р, та Національного плану управління відходами до 2030 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р. 

Звіту про 
СЕО 

Звіт про СЕО та проєкт ДДП в частині поводження з відходами та санітарного очищення потребує: 
- доповнення та/або обґрунтування відсутності значення у графі «Існуючий стан» таблиці 5 розділу 9 «Основні 
показники Генерального плану села Воєводівка» для показника «обсяги твердих побутових відходів». 
Відповідно до листа КП «Сєвєродонецьккомунсерівс» від 16.09.2021 № 1479/1 «Схема санітарної очистки та 
прибирання міста Сєвєродонецьк» враховує очистку та прибирання міста Сєвєродонецьк та прилеглих селищ 
(в т.ч. Воєвєдівка). При цьому у звіті про СЕО та проєкті ДДП наявна інформація лише про стихійне 
сміттєзвалище твердих побутових відходів та утилізацію органічних відходів мешканцями; 

Враховано 
Уточнено в 

підрозділі 3.2.6. 

Звіту про 
СЕО 

- коригування відповідно до вимог чинного законодавства та повноважень інформації по тексту Звіту та 
проєкту ДДП щодо погодження замовником з управлінням Держсанепідслужби у Луганській області та 
управлінням екології та природних ресурсів Луганської області місця вивезення рідких відходів до моменту 
будівництва централізованої мережі господарсько-побутової каналізації і будівництва очисних споруд. 
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну 
ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань 
захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що 
утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються. Територіальні 
органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів утворені як 
юридичні особи публічного права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року 
№ 1092. Згідно з статтею 6 Конституції України Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову, органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Окремо звертаємо увагу, що відповідно до пункту 
32 Регламенту Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2021 № 538 (зі змінами), 
структурні підрозділи облдержадміністрації діють на підставі положень, затверджених розпорядженням 
голови, здійснюють керівництво відповідними галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток, в 
межах області забезпечують виконання покладених на них завдань. Положення про Департамент затверджене 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної 
адміністрації від 18.06.2021 № 416. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами також визначено 
статтею 351 Закону України «Про відходи». Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 норми надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів визначаються згідно з вимогами наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм 
надання послуг з вивезення побутових відходів». Згідно з зазначеним наказом визначають також кількість 
рідких побутових відходів для об’єктів без централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення. 

Враховано 

Уточнено 
інформацію по 

тексту 
відповідно до 
вимог чинного 

законодавства та 
повноважень 
інформації по 

тексту Звіту про 
СЕО. 



Звіту про 
СЕО 

Враховуючи проєктні рішення, пропонуємо доповнити ДДП та Звіт про СЕО інформацією щодо обсягів та 
шляхів поводження з рідкими побутовими відходами відповідно до вимог чинного законодавства. 

Враховано 

Доповнено 
добовий 

розрахунок 
об’єму стічних 

вод села 

Звіту про 
СЕО 

Підрозділ «Заходи з знешкодження виробничих та побутових відходів» розділу 7 Звіту про СЕО не відповідає 
контексту інформації, зазначеній у ньому. Відповідно до абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про 
відходи» знешкодженням відходів є зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, 
фізико-хімічного чи біологічного оброблення. Пропонуємо доповнити даний підрозділ відповідною 
інформацією. 

Враховано  

Уточнено назву 
підрозділу та 

доповнено 
інформацією.  

Звіту про 
СЕО 

Підрозділ «Водовідведення» розділу 3 Звіту про СЕО та відповідні розділи проєкту ДДП потребують 
уточнення та обґрунтування інформації щодо «передбачення мережі господарсько-побутової каналізації села з 
відведенням стічних вод мереж господарсько-побутової каналізації м. Сєвєродонецьк з подальшим 
відведенням до існуючих очисних споруд міста» та «перекачки до мереж господарсько-побутової каналізації м. 
Сєвєродонецьк з подальшим відведенням до проектних очисних споруд», в частині очисних споруд та виду 
каналізації. Відповідно до наданих графічних матеріалів проєктом передбачено «Очисні споруди поверхневих 
стічних вод». Даний підрозділ також потребує доповнення інформацією щодо точки скидання та водойми, у 
яку, відповідно до прийнятої схеми, планується перекачувати очищені поверхневі води. 
Пропонуємо доповнити Звіт про СЕО та проєкт ДДП зазначеною інформацією та узгодити відповідні розділи 
між собою. 

Враховано 

Узгоджено 
інформацію 

проєкту ДДП та 
Звіту про СЕО 

Звіту про 
СЕО 

Окремо зауважуємо на необхідності забезпечення, щоб інформація, зазначена у Звіті про СЕО, мала 
безпосереднє відношення до документу державного планування з урахуванням змісту і рівня його деталізації. 

Враховано Враховано 

Звіту про 
СЕО 

Потребує коригування інформація, зазначена у розділі 5 Звіту про СЕО, в частині узгодження посилань на 
«основне чинне законодавство» з нормативно-правовими актами з урахуванням змін, а саме: 
Постанова КМУ від 9.03.1999 № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря» втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України  
від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 
повітря». 

Враховано 

Інформація 
зазначена у 

розділі 5 Звіту 
про СЕО 

відкоригована 

Звіту про 
СЕО 

Абзац восьмий сторінки 59 не відповідає джерелу інформації та потребує коригування. Згідно з пунктом 
15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкта, на якій неможливе 
забруднення ґрунту та підземних вод, а також водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, 
топографічних та гідрологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати, але вони 
повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно. 

Враховано 

Відкориговано 
інформацію 

водозабірних 
споруд згідно з 

пунктом 15.2.1.1 
ДБН В.2.5-

74:2013 



Звіту про 
СЕО 

Абзац дванадцятий сторінки 60 потребує коригування відповідно до зазначеного посилання на норму 
Земельного кодексу України та/або доповнення інформацією з посиланням на інше джерело. 
Пропонуємо відкоригувати абзац тринадцятий сторінки 60 відповідно до зазначеного посилання та контексту 
інформації. 

Враховано 

Повністю 
розкрита 

інформація, яка 
наведене з 
Земельного 

кодексу України 

Звіту про 
СЕО 

Не вірно зазначено дату та номер Закону України «Про землеустрій» в абзаці першому сторінки 61 Звіту про 
СЕО. 

Враховано 
Уточнено 

дату та номер. 

Звіту про 
СЕО 

У підрозділі «Компенсаційні заходи» розділу 7 Звіту про СЕО потребує коригування інформація щодо об’єктів 
та бази оподаткування відповідно до Розділу VIII. «Екологічний податок» Податкового кодексу України. 

Враховано 

Доповнено 
інформацію у 
розділі 7 Звіту 

про СЕО 

Звіту про 
СЕО 

У Звіті про СЕО та проєкті ДДП відсутні дані щодо озеленених територій («існуючий стан» таблиця 5 розділу 
9 ДДП), даних щодо водойми, площею 0,1 га («проєктний період»). З метою встановлення технічних 
параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної 
діяльності на водосховищах, ставках та озерах (далі - водний об’єкт) для забезпечення сталого використання 
(включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності 
функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання розробляються паспорти водних 
об’єктів відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99. Пропонуємо доповнити Звіт про СЕО відповідною 
інформацією, а також інформацією щодо водозбірних басейнів та паспортизації водних об’єктів. 

Враховано 

Уточнено 
інформацію 

щодо озеленених 
територій та 

водойм 

Звіту про 
СЕО 

У Звіті про СЕО наявна інформація, що окремі види діяльності, передбачені проєктом ДДП, підпадають під 
дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Відповідно до розділу VII Методичних рекомендацій, 
одним з результатів СЕО є рекомендації і заходи щодо запобігання, зниження або компенсації несприятливого 
впливу на довкілля, у тому числі здоров’я населення, і посилення позитивних впливів. Ці рекомендації доречно 
розглядати як попереджувальні заходи. До таких попереджувальних заходів доцільно віднести оцінку впливу 
на довкілля планової діяльності, пов’язаної з реалізацією проєкту ДДП. Враховуючи проєктні рішення та Звіт 
про СЕО, пропонуємо доповнити розділ 9 Звіту про СЕО заходами щодо моніторингу впливу ДДП у сфері 
поводження з відходами, при цьому має бути враховано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2020 № 1272 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення». Зазначене дозволить замовнику 
виконати вимогу статті 17 Закону стосовно оприлюднення результатів моніторингу та, у разі виявлення не 
передбачених звітом про СЕО негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
вживати заходів для їх усунення. 

Враховано 

Доповнено 
заходами щодо 

моніторингу 
впливу ДДП у 

сфері 
поводження з 

відходами 



Звіту про 
СЕО 

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до 
проєкту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку 
громадського обговорення, визначеного відповідно до частини шостої цієї статті. Враховуючи викладене, 
наголошуємо на необхідності забезпечення вільного доступу до інформації у процесі стратегічної екологічної 
оцінки згідно з вимогами Закону. 

Враховано 

Забезпечено 
вільного доступу 
до інформації у 

процесі 
стратегічної 
екологічної 

оцінки згідно з 
вимогами Закону 

Звіту про 
СЕО 

Згідно з частиною десятою статті 12 Закону громадське обговорення у процесі СЕО проєктів містобудівної 
документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» для громадського обговорення проєктів містобудівної документації на місцевому 
рівні. 

Враховано 

Громадське 
обговорення у 
процесі СЕО 

проєктів 
містобудівної 

документації на 
місцевому рівні 

проводилося 
згідно з 

частиною 
десятою статті 

12 Закону 
України «Про 

стратегічну 
екологічну 

оцінку» 

Звіту про 
СЕО 

Відповідно до частини шостої статті 13 Закону за результатами консультацій з органами виконавчої влади у 
процесі стратегічної екологічної оцінки замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані 
зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну 
екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтовує 
обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до 
затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються 
отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією. 

Враховано 

Проведено 
консультації, 
підготовлено 
довідку про 

консультації та 
довідку про 
громадське 

обговорення 

Звіту про 
СЕО 

Зазначаємо, що згідно зі статтею 16 Закону замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 
документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ 
державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про 
це орган, зазначений у статті 6 цього Закону. 

Враховано 

Враховано, 
вимогу ст. 16 

буде виконано 
після 

затвердження 
ДДП 



Звіту про 
СЕО 

Відповідно до статті 17 Закону Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік 
оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не 
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. Вимоги організації та здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначено 
Порядком здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 
№ 1272. З метою забезпечення процедури СЕО необхідно керуватися вимогами зазначеного Порядку. 

Враховано 

Враховано 
вимогу ст. 17 

Закону України 
«Про стратегічну 

екологічну 
оцінку» 

Звіту про 
СЕО 

Також інформуємо, що відповідно до частини другої статті 68 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» особи, винні у порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної 
екологічної оцінки, несуть відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища. 

Враховано 

Враховано 
частини другої 

статті 68 Закону 
України «Про 

охорону 
навколишнього 

природного 
середовища» 

Звіту про 
СЕО 

Враховуючи викладене, звертаємо увагу на необхідність дотримання процедури стратегічної екологічної 
оцінки відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Враховано 

Дотримано 
процедуру 

стратегічної 
екологічної 

оцінки 
відповідно до 
вимог Закону 
України «Про 

стратегічну 
екологічну 

оцінку» 

2 

Департамен
т охорони 
здоров’я 

Луганської 
ОВЦА 

Звіту про 
СЕО 

Розглянувши Звіт про стратегічну екологічну оцінку, що розроблено ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», зауважень не 
маємо. 

Враховано 

Враховано 
результат 

консультації з 
відповідним 

органом 
виконавчої 

влади 



3 

Міністерств
о захисту 

довкілля та 
природних 

ресурсів 
України 

Звіту про 
СЕО 

Розділи 3 - 4, 6 - 7 Звіту пропонуємо додатково опрацювати з метою викладення повних коректних відомостей 
щодо природоохоронних територій та об’єктів, впливу на них та наслідків для них, виходячи з визначення, 
наведеного у підпункті 26 пункту 2 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження 
містобудівної документації (постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926): «природоохоронні 
території та об’єкти - території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, 
території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території 
Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». 
При цьому, відомості щодо територій та об’єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових 
структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу 
України». 

Враховано 

Розширено 
інформацію 

щодо 
природоохоронн
их територій та 
об’єктів, впливу 

на них та 
наслідків для 

них, найближчої 
екомережі у 
відповідних 

розділах 

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 вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 № 1272. 

Враховано 

Перелік заходів 
щодо здійснення 
моніторингу за 
дотриманням 
встановлених 

нормативів 
наведено у 
Розділі 9  

Насамкінець нагадуємо, що замовник має забезпечити інформування про затвердження Проекту відповідно до 
вимог статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Враховано 

Враховано, 
вимогу ст. 16 

буде виконано 
після 

затвердження 
ДДП 

4 

ДУ 
«Луганськи
й обласний 

центр 
контролю та 
профілактик

и хвороб 
Міністерств

Звіту про 
СЕО 

Зауваження: 
Надана характеристика поточного стану довкілля та здоров’я населення не дозволяє оцінити стан та зміни у 
довкіллі та здоров’ї населення у відповідності до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
Така оцінка згідно ст. 11 цього закону повинна надаватись за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень. Не надана характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 
населення та стану здоров’я населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу. Не передбачені заходи для 
здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля, в тому числі для 
здоров’я населення. 

Враховано 

Уточнено 
інформацію 

стану довкілля, 
умов 

життєдіяльності 
населення та 

стану здоров’я 
населення 




