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,ЩоопраIцовати Проект з урахранням
затвердження Класифiкатора видiв
функцiонального призначеннrI
територiй та iх спiввiдношення- з
видами цiльового цризначенIuI
земельних дiлянок, Класифiкатора
видiв цiльового призначенIlrI земельних
дiлянок, а також прitвип iх
застос).ваншI (постанова Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 28.07.2021 }lЪ

82l <Про внесеншI змiн до деяких aKTiB
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪо)
,Щоопратцовати Проект з ypaxyBaHIuTM
Порядку розроблення, оновленIuI,
BHeceHHlI змiн та затвердженшI
мiстобудiвноi документацii (постанова
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
01.09,202| }lb 926), яким, серед iншого
регламентовано змiст детtlльного гIJIану
територii.

Не
враховано

Розроблсння мiстобудiвноi
докуlиекгацii розпочато за
розпорядженЕя
Северодонецькоi MicbKoi
вiйськово-rшвiльноi
адмiнiстрацii Ns 529 вiд 29
Bepecцll 2020 року, в редакцiТ
ыд 01.12.2020 ст. 19 Закону
УкраiЪи <Про реryлюваrrня
мiстобудiвноi локумекгацiЬ>,
до набугтя чинностi
(27 .05.202|р) Закону УкраiЪи
<Про внесення змiн до деяких
зzжонод,lвчI,D( aKTiB УкраiЪи
щодо вдоскоЕаленшI системи
управлiнrя та дерегуляцii у
сферi земельних вiдносин>
вiд 28 квiтня 202l року М
l423-D( та Qa.07.202lp)
Закоку УкраiЪи <Про
внесеЕнJI змiн до деяких
закоЕод{вчLD( aKTiB Украiни
щодо планування
використtlння земель> вiд 17
червЕrI 2020 рокуNэ 71 l-IX,
вiдповiдно до Закону
Украiни <Про внесенrrя змiн
до деякю( законодавчих aKTiB
Укршни щодо плalнувzlннll
використЕlнIuI земель> вiд 17
червIuI 2020 Ns711-D(, роздiлуII п.3 <Прикiнцевi
положеннJI> якщо розробка
мiстобулiвноi докрлентацiТ
(плану зонуванIи, генплtlну
чи детtшьного Iшану
територii) була розпочата до
24.07,202l року
мiстобулiвну документацiю
можна розробляти та
затверджувtхти за дiючими на
сьогоднiшнiй день нормчlд,Iи

до 24.07.2022 року, а сап4е:

,ЩН Б.1.1-14:20l2 <Склад та
змiст детtlльного плану
територii> зi змiною (статус -
дiючий офiцiйний сайт
MiHicTepcTBa розвитку громад
та терlтгорiй УкраЪи );
Наказу MiHicTepcTBa
регiонального розвитку,
будiвницгва та житлово-
комунilльного господарства
Nе 290 вiд 16.1t.20l1 <Про

Попялкч



розробленIrrI мiстобудiвноi
документацii> iз змiцами,
що зареестровtц{ий в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
20 грудtя 2011 за Ns
|468120206. (статус - дiючий
офiцiйний сйт ВерховноТ
Р4ци УкршЪи).
Наказу.Щержавного KoMiTeT
Украiни iз земельпих pecypciB
J'{b 548 вlд 2з.07.2010<Про
затвердження Класифiкацii
вIцiв цiльового призначеннJI
земель)) що зареестровшлий
в MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 0l листопада 2010
р.за N9 1011/18306 (статус -
дiючий офiцiйний сайт
Верховноi Ради Украiни).

2
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комунtшtьнот
власностi,
земельних,
маЙновIr(
вiдносин,
екологiт та
природнiх
peclpciB

Луганськоi
одА

Проект
дпп

Iнформацiя пiдроздfury 4.5.
(Характеристика земель iсторико-
культурного призначенюI> роздirry 4.
кОцiнка iснуточоТ сиryацii), гryнктiв 8
пiдроздiлу 8 кпереважнi, суrryтнi i
допустимl види використанIUI
територii, мiстобудiвнi умови та
обмеження (уточнення)>>
Поясrповальноi записки проекту ДДП
потребуе кориryвання вiдповiдно до
нормативного послшанIUI, а саме
частини першоТ cTaTTi Зб Закону
УкраiЪи кПро охорону кульryрноТ
спадщини)): якщо пiд час цроведеннJI
будь-якlоt зеIчlJuIних робiт виrIвлено
знахiдку археологiчного або
iсторичного характеру, виконавець
робiт зобов'язаний зупинити ii
под€lльше веденшI i протягом однiеi
доби повiдомити про це вiдповiдний
орган охорони культурноi спадщrтrrи,
на територii якого цроводяться землянi
роботи.

Враховано

,Щоповнено роздiл 4
кОцiнка iснуючоТ сиryацiТ
та пункт 8 пiрозлi;ry 8
кПереважнi, супутнi i
доrryстш,ti види
використанIuI територii,
мiстобулiвнi умови та
обмеження (уточненlrя)>
поясrповальнот записки

,Що Звiту про СЕО

l

MiHicTepcTBo
зilхисту

довкi.тr.пя та
природнiх
pecypciB
УкраiЪи

Звiт про СЕО

У розлiлi 8 кОбrрунryвання вибору
вицравданих альтернатив, що
розгJидалися, опис способу, в якиЙ
здiйсшовалася стратегiчна екологiчна
оцiнка, у тому числi будь-якi
ускJIадненIuI (недостатнiсть iнформацii
та технiчнrоr засобь пiд здiйснення
такоi оцiнки)> Звiry розгляIIуто лише
одЕу аJIьтернативу, а саме нульовий
сценарiй.

Вiдхилено

В розлiлi 8 Звiry про СЕО
розгJuIнуто декiлька

альтернатив BapiaHTiB
використашuI TeplrTopii.

Iнформацiя роздiлу 9 <Заходи,
передбаченi дIя здiйсненrrя
монiторингу наслiдкiв виконанIuI
документа державного плацуванIUI для
довкirrля, у тому числi дlя здоров'я
населеннlD Звiry мае бути прlведена у
вiдповiднiсть до вимог пункту 5
Порядку здiйонення монiторинry
наслiдкiв виконаншI документа
державного плаЕуваннrI дrя довкiшrя, у
тому числi дrя здоров'я населеннrI,
затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16.12,2020 Ns

Враховано



12,72.

замовник мае забезпечити
iнформрання про затвердження
Проекry вiдповiдно до вимог cTaTTi 16
Закону.

Враховано

2

,Щепартамент
комунальноТ
власностi,
земельних,
майновшс
вiдносин,
екологiт та
природнiх
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Звiт про СЕО

Згiдно з tryнктом l частини другоi
cTaTTi 1 1 Закону Звiт про СЕО мае
мiстити iнформацiю про зв'язок
проекту ДДI з iншrд,rи документами
державного плаIцваннrI. Пiд час
надашuI зауважень та пропозlпдiй до
Заяви про СЕО пропонувалось
врахувати Iцо iнформацiю ,rр"
пiдготовцi належного роздiлу звiry про
стратегiчну екологiчну оцiнку та
зазначити вiдповiдний зв'язок проекту
ДДП з iншrдли докр[ентами
державного шлацванIUI, врах)в€lвши
TepMiH дii пов'язанrлк документiв та
aKrymlbHi змiни до нlл<. У даному
роздiлi наданого на розгJuIд Звiry про
СЕО вiдсутня iнформацiя щодо зв'язку
проекту iз зазначеншr.rи ДДТ.

Враховано

В роздiлi 1 Звiry про СЕО
надана iнформацiя щодо
зв'язку про€кту ДДl з
iншшrли документами

державного плаIIуванн'I.

У роздiлi 1 Звiry про СЕО зазначено,
що загальна площа дiлянки, на яку
розробляеться дета-пьний шrан
тер,иторii скJIадае 20 га. Вiдповiдно до
роздiлу 20 кТехнiко-економiчнi
пок€lзники, у тому числi прогнозованi
покttзники вiдповiдно до етапiв
реалiзацii детЕuIьного плану територiЬ>
Поясrшовальноi записки, територiя в
межах проекту скJIадае 19,07 га.
Пропонуемо узгодити Звiт про СЕО з
проектними рiшеr*rями ДДП.

Враховано Враховано у роздiлi l
Звiry

У пiдроздiлi кВп.пив при будЬництвi
цроектованих об'ектiв> роздiпу 3 Звiry
про СЕО зtýначено, що пiд час
виконанIuI будiвельних робiт не
передбачаеться видa}леншI зеленIlD(
насаджень. Також HEuIBHa iнформацiя,
що цроектом ЩЩП передбачено
озелененIu{ територii детального
IIлануваншI, проте згiдно з роздiлом 20
кТехнiко-економiчнi пок€lзники, у тому
числi прогнозованi показники
вiдповiдно до етапiв реалiзацii
детального шlану територii)
Поясrповальноi записки та графiчнl.тrли
матерiалами проекту ДДП площа
озелененнJI у графi кпроектний стан>
(l42138 м') зменшуеться порiвняно з
графою <<iснуючий сташ (159460 м2).
Необхiдно узгодити iнформацiю Звiry
про СЕО з проектними рiшешrями ,

Вiдхилено

зазначена площа
озелененнrI, що

зменшуеться, вкJIючае в
себе створешrя г€lзоЕу,

декоративнIФ( водоfoи,
KBiTHr.KiB, жrвопlrотiв,

алъпiйських гiрок та iнших
елементiв ландшафтного

дизайну.
Адже озеленешilI - це

культивуваннrI на
незайдланrо< дiлянках

територiТ населених мiсць
дшсорослlл< або

окультурених рослин для
полiпшенrи якостi

середовIдца. У роздiлi 3

Звiry про СЕО зазначено,
пlо пiд час виконаншI
будiвельнrоr робiт не



ДДI з урахуванням вимог чинного
законодавства.

передбачаеться видtlленнrl
зеленI.D( насаджень, що
вiдповiдас дiйсностi.

У роздiлах 2, 3 Звiry про СЕО
зазначено, що характеристика стану
довкiлля отримана з регiональноТ
доповiдi про стан навколишцього
природного середовища Луганськоi
областi у 2019 роцi. Також мiстrгься
посиJIання, що Регiональна доповiдь
про стан навколишнього природного
середовища в Луганськiй областi у
20l8 рочi - ocTaHIuI ,Щоповiдь, що була
розроблена в областi, У 202l рочi
звiтншr,r е 2020 piK.

Враховано Враховано в роздiлах 2, З
Звiry про СЕО

Частина iнформачiТ у Звiтi про СЕО
стосуеться територiТ областi загадом,
мiстить посиJIанIuI на невизначенi
джерела iнформацiТ (напришад [27],
[28] тощо). Пiд час наданшI за}ъажень
та цропозицiй до Заяви про СЕО
зверталося уваry на необхiднiсть
виконаннrI вимог частини другоТ cTaTTi
l l Закону щодо iнформацii яка мае
бути у звiтi про стратегiчну екологiчну
оцiнку та необхiдностi забезпечення,
щоб така iнформацiя мала
безпосередне вiдношення до докр{енту
державного ппануванIи з урахуванням
змiсry i рiвня його деталiзацii'.

Враховано
Враховано по всьому
тексry Звiта

У пiдроздiлi 2.1.1. кАтмосферне
повфо роздiлу 2 Звiту про СЕО
мiститься посиланнrI на постанову
Кабiнеry MiHicTpb Украrни вiд
2З.0'7.|99| Ns l06 з урахуваннJIм
наступних поточних змiн (Постанова
вiд 29.08.1994 Л! 600). ,Щiю постанови
Кабiнеry MiHicTpb УкраiЪи вiд
29.08.|994 М 600 приз}цинено на
пiдставi Постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 14.09.1994 Ns 639.

Враховано

Враховано в пiдроздiлi
2.|.l. <Атмосферне
повфя роздiпу 2 Звiry
про СЕО

По тексry роздiлу 2 Звiry про СЕО
частина iнформацiе е неактуr}льною в
частинi окремю( пiдприемств MicTa,
потребуе кориryвання назва рiчки
Вискрtвка.

Враховано
,Щоповнено по тексту
роздfurу 2 Звiry про СЕО

У пiлрозлiлi 2.1.2. <Водне середовище)
зазначено iнформацiю щодо наявностi
6 водосховищ, загальною площею 243
га. Пропонуемо деталiзувати
iнформацiю щодо нzulвних водосховIцц
з посипашUIм на джерело та доповнити
iнформацiею про паспортизацiю
воднIlD( об'ектiв.

Враховано Вiдкореговано пiдроздiл
2.1.2. кВодне середовищеD

Iнформацiя абзаIry чотцрнадцятого
аркуша 30 та абзыry двадцять другого
аркуша 43 Звiry про СЕО щодо
заг€шьних орiентовншс потреб
водоспоживання потребуе узгодженшI
з даЕими таблицi 3.7. кНорматлвнlй
розрахунок водоспоживанIUI та
водовiдеденшI на господарсько-
побутовi та питнi потреби> даного
роздiJrу.

Враховано

Враховано в абзацi
чотирнадцятому аркуша

30 та абзаlry двадцять
д)угого аркуша 43 Звiry

про СЕО



I

У таблшдi 3.8. розлiлу 3 Звiry про СЕО
н€lведено розрахунок утворешrrr
твердих побутовшr вiд<одiв, при цьому
зазначено, що даний розрахунок
виконано згiдно з постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд l0.12.2008 ]ф
l070 кПро затвердженIuI Правr.ш
наданIUI послуг з поводженнrI з
побутовиrr,rи вiдходами>. Вiдповiдно до
гryнкту б зазначешп< Правил обсяг
наданнrI посJIуг розраховуеться на
пiдставi норм, затвердженlD( органом
мiсцевого самоврядрашilI в
установленому законодавством
порядку. Враховlточи викJIадене,
пропонуемо доповнити Звiт
iнформацiею щодо норм, використанlD(
дIя розрахунку.

Враховано ,Щоповнено таблшцо З.8.

роздiлу 3 Звiry про СЕО

Потребус кориryванIuI абзац восьмий
роздfuу б та абзац другий роздfury 8
Звiту про СЕО вiдповiдно до цроектних
рiшень ДДI. Згiдно з пунктом 5
частини другоТ cTaTTi 1 l Закону
вiдповiдний роздiл Звiry про СЕО мае
мiстити iнформацiю про зобов'язанш{ у
сферi охорони довкi.тrля, у тому числi
пов'язанi iз запобiганням негативному
вIIливу на здоров'я населенIuI,
встановленi на мiжнародному pbHi, що
стос)доться документа державного
IUIaHyBaHIUI, а також цUшхи BpaxyBaHIUI
такrоr зобов'язань пiд час пiдготовки
документа державного плануванIи.

Враховано

Вiдкореговано абзац
восьмий роздiлу б та абзац
другий роздiлу 8 Звiry про

сЕо

у пiлрозлiлi ккомпенсацiйнi заходи>
роздiлу 7 Звiry про СЕО потребуе
коригування iнформачiя щодо об'ектiв
та бази оподаткуваннrI вiдповiдно до
Роздilry VIII. <Екологiчний податок)
Податкового кодексу Украi'rп,r.

Враховано Вiдкореговано роздfury 7
Звiry про СЕО

У Заявi про СЕО зщначалося, що
oKpeMi види дiяльностi, що передбаченi
проектом ДДП вiдносяться до видiв
дiяльностi та об'ектЬ, якi можуть мати
значнийвплив на довкiлля та
пiдлягають оцiнцi впливу на довкi.пля
згiдно з вимогами законодавства.
Вiдповiдно до роздiлу VII Методичних
рекомендацiй, однrаu з результатiв
СЕО е рекомендацii i заходи щодо
запобiганrrя, зншкеЕнrI або компенсацiТ
несприrIтливого вIIливу на довкiлля, у
тому числi здоров'я населення, i
посиленшI позитивнID( вгlпшЬ. Щi
рекомендацiТ доречно розглядати як
попереджувальнi заходи. ,Що таких
попереджувальнIlD( заходЬ доцiльно
вiднести оцiнку вIIливу на довкiлля
IIлановоi дiяльностi, пов'язаноТ з

реалiзацiею проекту ДДП.

Враховано ,Щоповнено по тексту
всього звiry про СЕО



У розлiлi 9 Звiry про СВО мае бути
BpzlxoBaнo вимоги постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб грудня 2020
Ng 1272 кПро затвердженIuI Порядку
здiйснення монiторинry наслiдкЬ
виконаншI документа державного
IuIaHyBaHIuI дtя довкiлля, у тому числi
дrя здоров'я населеншI). Зазначене
дозволить замовнику виконати вимоry
cTaTTi l7 Закону стосовно
оприJIюдrення результатiв
монiториrrry та, у рщi влuIвленнrI не
передбачених звiтом про СЕО
негативнIlD( наслiдкiв дlя довкi.тшя, у
тому числi дrя здоров'я населенIUI,
вживати заходiв для Тх усунення.

Враховано ,Щоповнено роздiл 9 Звф
про СЕО

У пiдпунктi д пункту 3 кПередбачувана
процедура громадського обговорення>
<Повiдомлення про оцриJIюднешuI
проскту к,Щетальний план
частини територii MicTa СеверодонеIрк
в районi вул. HoBiKoBu та звiry про
стратегiчну екологiчну оцiнку> (далl -
Повiдомлення) у якостi
мiсцезнаходженнrl наявноТ екологiчноТ
iнформацii у тому числi пов'язаноТ зi
здоров'ям населеннrI, що стосуються
доку\{енту державного плануваннrL
зазначено офiцiйнi веб-сайти
MiHicTepcTBa захисту довкiлля та
природнI.D( pecypciB Украtш та
,Щепартаменry. Вiдповiдно до частини
третьоi статгi 13 Закону
,Щепартаментом пiсля отриманIuI
проекту докр{ента державного
IIлануванIuI та звф про стратегiчну
екологiчну оцiнку розмiщено дане
ПовiдомленIuI на своему офiцiйному
веб-сайтi. Будь-якоi iншоi екологiчноi
iнформацii, у тому числi пов'язаноi зi
здоров'ям населення, що стосуються
проекту кЩетальний ImaH частини
територiТ MicTa Ссверодонецьк в районi
вул. HoBiKoBa)), зzIмовником до
,Щепартаменry не надав€Iлося. Згiдно з
Заявою про СЕО замовrпаком СЕО
даного проекту ДДП с Северодонецька
Micbka вiйськово-цивiльна
адмiнiстрацiя Ссверодонецького
району ЛуганськоТ областi.
Вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi
12 Закону замовник забезпечуе

розмiщеr*rя повiдомлення та доступ до
проекту докр{ента державного
ппаIц/ванIшI i звiry про стратегiчну
екологiчну оцiнку протягом усього
строку громадського обговорення,
визначеного вiдповiдно до частини
шостоТ цiсi cTaTTi. Враховуючи
викJIадене, наголошуемо на
необхiдностi забезпечення вiльного
доступу до iнформацii у процесi
стратегiчноi екологiчноi оцiнки згiдноз
вимогalJ\{и Законч.

Враховано



Згiдно зi статтею 16 Закону зzlмовник
цротягом п'яти робочrо< днiв з дня
затвердженIuI документа державного
IIлац.ван}uI розмiщус на своему
офiцiйному веб-саirгi затверджений
докуN{ент державного плануванIUI,
заходи, передбаченi для здiйснення
монiторинry наслiдкiв виконаншI
ДОК}МеЕта державного плануваннrI,
довiдки про консультацiТ та про
громадське обговорення i письмово
повiдомляе про це орган, зазначений у
cTaTTi б цього Закону.

Враховано

Вiдповiдно до cTaTTi 17 Закону
Заrловник у межах cBoei компетенцii
здiйсr*ое монiторинг наслiдкiв
виконаннr1 документа державного
плацланIuI дlя довкiлля, у тому числi
дтя здоров'я населенIuI, один раз на piK
оприJIюдrюе його результати на
своему офiцiйному веб-сайтi у мережi
IHTepHeT та у разi виlIвленшI не
передбачешоr звiтом про стратегiчну
екологiчну оцiнку негативнI]D( наслiдкiв
дlя довкiлля, у тому числi для здоров'я
населенIUI, вжива€ заходiв для ix
ycyнeHIш.

Враховано

В.о.начальника ВМтаА управлiншI землеустрою,
мiстобудуванЕя та архiтектури

Пiдгоryвав:

ApxiTeKTop ТОВ>Лек статус Груп> Карпенко Л.В.


