
Заява  
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  

проекту «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН території площею 2,000га, розташованої за 
межами населеного пункту, в адміністративних межах Довжицької сільсь-

кої ради Чернігівського району, Чернігівської області, для зімни цільового 
призначення та будівництва цеху х плодової переробки та ведення садівни-

цтва» 
№
№ 
з/п 

Найменування 
(згідно зі ст.3 Закону 

України «Про стратегі-
чну екологічну оцінку») 

Інформація щодо проекту документа держав-
ного планування 

1.  Замовник Чернігівська районна державна адміністрація 
Чернігівської області 

2.  Вид та основні цілі до-
кумента державного 
планування, його 
зв’язок з іншими доку-
ментами державного 
планування 

Детальний план території (розроблений ПП 
«Архітектурно-будівельна майстерня Травки 
В.» (головний архітектор проекту – Травка-
Бабенко Ю.В., сертифікат архітектора серія 
АА №002896),  м. Чернігів. Підставою для ро-
зроблення документації є розпорядження Че-
рнігівської РДА №104 від 15.04.2019), пло-
щею 2,000га, розташованої за межами насе-
леного пункту, в адміністративних межах До-
вжицької сільської ради Чернігівського райо-
ну, Чернігівської області, для зімни цільового 
призначення та будівництва цеху х плодової 
переробки та ведення садівництва,  на замов-
лення  Чернігівської районної державної Ад-
міністрації згідно Розпорядження «Про роз-
роблення детального плану» голови В. Коржа 
№104 від 15.04.2019р. 

Детальний план території планується роз-
робити з метою: 

• зміни цільового призначення землі; 
• будівництва цеху з плодової переробки 

та ведення садівництва; 
• функціонального призначення терито-

рії; 
• узгодження приватних, громадських та 

державних інтересів при використанні тери-
торії; 

Детальний план території земельних діля-
нок розробляється на основі топографо-
геодезичної зйомки, яка була виконана ФОП 
Котченко Олегом Михайловичем (м.Чернігів, 
вул. Гонча, 16) згідно договору №10 від 5 жовт-
ня 2019 року.  

Орієнтовна площа території детального 
планування – 2,00 га. 

3.  Якою мірою документ 
державного планування 

Відповідно до частини першої статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкіл-



визначає умови для ре-
алізації видів діяльності 
або об’єктів, щодо яких 
законодавством перед-
бачено здійснення про-
цедури оцінки впливу 
на довкілля (у тому чи-
слі щодо визначення мі-
сцезнаходження, розмі-
ру, потужності або роз-
міщення ресурсів) 

ля», здійснення оцінки впливу на довкілля є 
обов’язковим у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності, визначе-
ної частинами другою і третьою статті тре-
тьої.  

Згідно зі ст.3  Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», цех з плодової перероб-
ки та господарські об’єкти для ведення садів-
ництва не відносяться  до видів діяльності, 
щодо яких   передбачається  здійснення про-
цедури  оцінки впливу на довкілля.  

Детальним планом території не передба-
чається реалізація видів планової діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та щодо яких законодавством пе-
редбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля. 
На територіях, що розробляються, плануєть-
ся: 
1. Земельна ділянка для ведення садівницт-
ва: 

– розбитий сад  
– адміністративно-побутова будівля для 
зберігання інструменту; 
– майданчики для встановлення контейне-
рів компосту та сміття; 
– водозабірна свердловина технічного во-
допостачання; 
– навіс для зберігання СГ техніки. 

2. Земельна ділянка для будівництва цеху 
плодової переробки: 

– будівля цеху; 
– КПП; 
– майданчик для стоянки автомобілів на 4 

місця. 
 

4.  Ймовірні наслідки  



 - для довкілля, у 
тому числі для здо-
ров’я населення 

Введення в експлуатацію об'єктів не викличе 
змін клімату і мікроклімату, не дасть негати-
вний вплив на флору і фауну прилеглого рай-
ону. Вплив на повітряне середовище очіку-
ється в межах норм. 



 
 - для територій з 

природоохоронним 
статусом 

Об’єкти з природоохоронним статусом, які 
створені з метою охорони природних ландша-
фтів від надмірних змін внаслідок господарсь-
кої діяльності людини на території України 
(заповідники, національні парки, заказники) в 
межах територій проекту та на прилеглих те-
риторіях відсутні. 

 - транскордонні на-
слідки для довкіл-
ля, у тому числі для 
здоров’я населення 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, відсутні. 

5.  Виправдані альтерна-
тиви, які необхідно ро-
зглянути, у тому числі 
якщо документ держа-
вного планування не 
буде затверджено 

Необхідності у розгляданні альтернатив 
планованої діяльності (у тому числі якщо до-
кумент державного планування не буде за-
тверджено) немає.  

Альтернативи іншого характеру відсутні з 
огляду на необхідність провадження даної 
планованої діяльності. 

6.  Дослідження, які необ-
хідно провести, методи 
і критерії, що викорис-
товуватимуться під час 
стратегічної екологіч-
ної оцінки 

Для здійснення стратегічної екологічної 
оцінки будуть використовуватись логічні і фо-
рмалізовані методи прогнозування.  

Для підготовки звіту СЕО передбачається 
використовувати наступну інформацію (за її 
наявності): 

- інформацію, яка міститься в інших зако-
нодавчих актах і має відношення до проекту 
ДДП; 

- статистичну інформацію щодо району 
планованої діяльності; 

- дані моніторингу існуючого стану довкіл-
ля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні 
спостереження, дані про фонове забруднення 
та ін.); 

- дані топографічних та геологічних вишу-
кувань; 

- діючі методики розрахунку викидів забру-
днюючих речовин від планованих джерел ви-
киду; 

- комп’ютерні програмні комплекси для ро-
зрахунку розсіювання забруднюючих речовин 
в приземному шарі атмосферного повітря; 

- іншу доступну інформацію. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
7.  Заходи, які передбача-

ється розглянути для 
запобігання, зменшен-
ня та пом’якшення не-
гативних наслідків ви-
конання документа 
державного плануван-
ня 

Під час здійснення стратегічної екологічної 
оцінки передбачається розглядати заходи із 
запобігання, зменшення та пом’якшення нега-
тивних наслідків на довкілля, визначені зако-
нодавством та нормативно-правовими актами. 

Зокрема, Закон України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища», ви-
значає загальні вимоги в галузі охорони на-
вколишнього середовища при розміщенні, 
проектуванні, будівництві, введенні в експлу-
атацію, експлуатації, консервації, споруд та 
інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання 
природних ресурсів громадянами, підприємс-
твами, установами та організаціями здійсню-
ється з додержанням обов’язкових екологіч-
них вимог: 

а) раціонального і економного використан-
ня природних ресурсів на основі широкого за-
стосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання 
псуванню, забрудненню, виснаженню природ-
них ресурсів, негативному впливу на стан на-
вколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення від-
новлюваних природних ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та 
інших методів поліпшення якості природних 
ресурсів, які забезпечують охорону навколи-
шнього природного середовища і безпеку здо-
ров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів приро-
дно-заповідного фонду, а також інших терито-
рій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяль-
ності без порушення екологічних прав інших 
осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і не-
виснажливого використання біологічного різ-
номаніття під час провадження діяльності, 
пов’язаної з поводженням з генетично моди-
фікованими організмами. 

Зважаючи на державну політику в галузі 
енергозбереження, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання природ-
них ресурсів, при будівництві об`єктів доціль-
но максимально повно використовувати су-
часні високоефективні екоенергозберігаючі 
технології та матеріали, зокрема огороджуючі 



конструкції з мінімальним коефіцієнтом теп-
лопровідності, інженерне обладнання  з  висо-
ким  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо. 

8.  Пропозиції щодо стру-
ктури та змісту звіту 
про стратегічну еколо-
гічну оцінку 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», Постанови 
КМУ України від 23 січня 2019 р. № 45 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», Наказ Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України №296 від 
10.08.2018 р. «Про стратегічну екологічну 
оцінку». 

9.  Орган, до якого пода-
ються зауваження і 
пропозиції, та строки їх 
подання 

Зауваження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
надаються у письмовій формі до Управління 
будівництва та архітектури Чернігівської рай-
онної державної Адміністрації (м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 48, Україна, 14027, тел. (0462) 
67-66-02)  у строк, що не перевищує 15 днів з 
дня отримання цієї заяви.  
 

 


