
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 
щодо проєкту документа державного планування 

«Генеральний план смт Хотінь Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області»
та звіту про стратегічну екологічну оцінку

№
з/п

Уповноважений
орган

Редакція частини
проєкту ДДП/Звіту
про СЕО, до якої

висловлено
зауваження

(пропозицію)

Зауваження/
пропозиція

Спосіб врахування
(враховано/

не враховано/
враховано частково)

Обґрунтування

До Проєкту
1 Департамент

захисту  довкілля
та  енергетики
Сумської ОДА

- Проєктом  передбачається  відведення
стічних  вод  на  недіючі  очисні  споруди,
які  розташовані  на  території  Хотінської
селищної  ради  на  відстані  230  м  від
дороги О-191505, що йде від смт Хотінь
на  с.  Кіндратівка.  При  розгляді
Департаментом  проєкту  містобудівної
документації  «Генеральний  план
с. Писарівка  Хотінської  селищної  ради
Сумського  району  Сумської  області»  до
Хотінської  селищної  ради  був
направлений  запит  щодо  надання
інформації  про  стан  вказаних  очисних
споруд,  наявність  програмних  або
фактично  вжитих  заходів  по  їх
реконструкції  та  відновленню
експлуатації,  із  зазначенням відповідних
термінів  та  достатнього  фінансування.
Інформація про наміри відновити роботу
вказаних  очисних  споруд  до
Департаменту не надходила.

Не враховано Відповідно  до  завдання
на  проєктування  даний
генплан  розроблено  з
метою  обґрунтування
довгострокової  стратегії
планування  та  забудови.
Враховуючи  п. 5.3.3
ДБН Б.1.1-15:2012
«Склад  та  зміст
генерального  плану
населеного  пункту»  -
генпланом розробляється
концепція  розвитку
населеного  пункту.  В
листі  №01-25/1979  від
27.02.2018  Сумської
обласної  державної
адміністрації  «Про
врахування  державних
інтересів»  та,
враховуючи  стратегії,
прогнози  і  програми
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економічного,
демографічного,
екологічного,
соціального  розвитку
населеного  пункту,  на
основі  документації
вищого  рівня:  Схеми
планування  території
Сумської  області,  Схеми
планування  Сумського
району - в генеральному
плані  смт  Хотінь  і  були
прийняті  такі  рішення.
Відповідно  до  рішень
даного  генплану  (після
його  затвердження)
селищною радою будуть
формуватися  програми,
заходи  та  бюджет  для
вирішення даних задач. 

2 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- У  матеріалах  проєкту  мають  бути
враховані  екологічні  умови
містобудівного  проєктування  відповідно
до  вимог  розділу  14  ДБН  Б.2.2-12:2019
«Планування і забудова територій».

Не враховано Екологічні  умови
містобудівного
проєктування враховані у
«Звіті  про  стратегічну
екологічну  оцінку»
даного проекту.

3 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля

- Проєктування  території  громадської
забудови має відповідати вимогам пункту
6.2  «Зона  громадської  забудови»  ДБН

Не враховано Все  це  враховано  в
проєкті  з  урахуванням
уже  існуючої
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України Б.2.2-12:2019  «Планування  і  забудова
територій»,  а  при  розміщенні  будинків,
споруд і комунікацій необхідно врахувати
обмеження встановлені підпунктом 14.2.5
ДБН  Б.2.2-12:2019  «Планування  і
забудова територій»

громадської забудови, всі
планувальні  обмеження
визначені  в  графічних
матеріалах  проєкту  в
«Схемі  планувальних
обмежень»

4 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Визначення  територій  для  розміщення
житлових,  громадських  і  промислових
об’єктів слід здійснювати з урахуванням
вітрового  режиму  та  потенціалу
самоочищення  повітря.  Промислові  та
сільськогосподарські  об’єкти,  які  є
джерелами  забруднення  атмосферного
повітря,  необхідно  розміщувати  з
підвітряної  сторони  до  житлових
територій.  У  районах  з  вираженим
вітровим режимом необхідно враховувати
повторюваність та швидкість вітру.

Не враховано Містобудівна
документація
розроблялась  уже  на
існуючий  населений
пункт, де сформовані всі
зони:  житлова,
громадська  та
виробнича.  А  дані
вимоги  відносяться  до
містобудівної
документації  на
проєктування  нового
населеного пункту

5 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Під  час  проєктування  та  будівництва
вулиць і доріг рекомендується керуватися
вимогами  ДБН  В.2.3-4:2015
«Автомобільні  дороги»  та  ДБН  В.2.3-
5:2018  «Вулиці  та  дороги  населених
пунктів». Зокрема,  відповідно до пунктів
4.7.9-4.7.14  ДБН  В.2.3-4:2015
«Автомобільні дороги» при проєктуванні
та  реконструкції  дорожнього  сервісу,
тощо необхідно:

Не враховано  В  даній  містобудівній
документації  є
посилання  на  ці
нормативи, які необхідно
буде  використовувати
при  подальших  стадіях
проєктування.  ДБН
В.2.3-4:2015
«Автомобільні  дороги»
ДБН  В.2.3-5:2018
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-  порівнювати  кількісні  показники
забруднення  навколишнього  середовища
відпрацьованими  газами,  твердими
викидами, шумом, іншими факторами дії
транспортних  засобів  на  навколишнє
середовище  з  гранично-допустимими
концентраціями забруднюючих речовин в
атмосферне  повітря,  водоймищах  і
ґрунтах  та  іншими  санітарно-
гігієнічними  нормами,  що  встановлені
для даної території;
- порівнювати існуючий вплив об’єкта на
навколишнє  середовище  з  впливом  на
нього після проведення реконструкції;
- перевагу потрібно віддавати рішенням,
що мінімально впливають на довкілля;
-  у  разі  перевищення  встановлених  для
санітарно-гігієнічних  норм  забруднення,
суттєвого  втручання  в  біосистеми  на
прилеглих  територіях  необхідно
передбачити  відповідні  санітарно-
захисні,  природоохоронні,  інженерні  та
технічні  заходи:  будівництво
шумозахисних  екранів,  застосування
дорожніх покриттів, на яких шум при їзді
автомобілів  має  найменшу  величину,
влаштування  водовідвідних  та
водоочисних споруд,посадку спеціальних
зелених  насаджень,  влаштування

«Вулиці  та  дороги
населених  пунктів»
застосовуються  при
розробці  проєктів  та
робочих  проєктів
конкретно  на  окрему
вулицю  чи  дорогу.  А
відповідно   ДБН  Б.1.1-
15:2012  «Склад  та  зміст
генерального  плану
населеного  пункту»,
генеральний  план
населеного  пункту  «є
основним  видом
містобудівної
документації  на
місцевому  рівні,
призначеної  для
обґрунтування
довгострокової  стратегії
планування  та  забудови
та  іншого  використання
території  населеного
пункту»  «Генеральний
план   визначає  основні
принципи  і  напрямки
планувальної
організації».  Тому всі  ці
рекомендації  повинні
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біопереходів,  регулювання режимів  руху
транспортних  засобів,  влаштування
відповідного  покриття  та  укріплення
узбіччя  для  зниження  пилоутворення
тощо;
-  в  місцях  міграції  диких  тварин
необхідно передбачити біопереходи. 

будуть  враховуватися  на
наступних  стадіях
проєктування.

6 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Проєктом відповідно до вимог статті  87
Водного кодексу України не передбачені
водоохоронні  зони  навколо  водних
об’єктів  населеного  пункту  (ставок  та
річка  Олешня).  У  зв’язку  з  чим,
рекомендуємо  у  матеріалах  Проєкту
встановити  водоохоронні  зони  навколо
водних  об’єктів,  врахувати  планувальні
обмеження  та  режими  використання
водоохоронних  зон.  Відповідно  до
Водного  кодексу  України  на  території
водоохоронних зон забороняється:
- використання стійких та сильнодіючих
пестицидів;
- влаштування  кладовищ,
скотомогильників,  звалищ,  полів
фільтрації;
- скидання  неочищених  стічних  вод,
використовуючи  рельєф  місцевості
(балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у

Не враховано Водоохоронні  зони
встановлені  в  Проєкті  з
самого  початку,  всі
планувальні  обмеження
визначені  в  графічних
матеріалах  проєкту  на
кресленні  «Схема
планувальних
обмежень».
Відповідно  розділу  5
ДБН  Б.1.1-15:2012
«Склад  та  зміст
генерального  плану
населеного  пункту»  не
передбачається
переписування  до
загальної  пояснювальної
записки (далі - ЗПЗ) весь
текст законів України та
весь  текст  нормативів
(ДБН,  ДСТУ  тощо),
достатньо  посилань  на
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потічки.
Рекомендуємо,  з метою  охорони
поверхневих  водних  об'єктів  від
забруднення  і  засмічення  та  збереження
їх  водності  в  межах  водоохоронних  зон
водних  об’єктів  населеного  пункту
(ставок  та  річка  Олешня) виділити
земельні ділянки під прибережні захисні
смуги.  (Стаття  88  Водного  кодексу
України).  Відповідно  до  статті  89
Водного  кодексу  України  та  статті  61
Земельного  кодексу  України  у
прибережних  захисних  смугах  уздовж
річок,  навколо  водойм  та  на  островах
забороняється:
- розорювання  земель  (крім  підготовки
грунту  для  залуження  і  залісення),  а
також садівництво та городництво;
- зберігання та застосування пестицидів і
добрив;
 - влаштування літніх таборів для худоби;
 -  будівництво  будь-яких  споруд  (крім
гідротехнічних,  навігаційного
призначення,  гідрометричних  та
лінійних),  у  тому  числі  баз  відпочинку,
дач, гаражів та стоянок автомобілів;

 - миття та обслуговування транспортних
засобів і техніки;

 -  влаштування  звалищ  сміття,

такі,  що  в  проєкті
відображено  у  вступній
частині.
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гноєсховищ,  накопичувачів  рідких  і
твердих відходів виробництва, кладовищ,
скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Таким чином, рекомендуємо у матеріалах
Проєкту  та  Звіту  встановити
водоохоронні  та  прибережні  захисні
муги,  враховуючи  планувальні
обмеження   та  додержання  режиму
використання  водоохоронних  зон  та
прибережних  захисних  смуг,  відповідно
до статей 87-89 Водного кодексу України
та статті 61 Земельного кодексу України
та  підпунктів  5.5.3,5.5.6  ДБН  Б.1.1-
15:2012  «Склад  та  зміст  генерального
плану населеного пункту».
Крім  того,  оскільки  річка  Олешня
відноситься  до  категорії  малих  річок
рекомендуємо  у  матеріалах  Проєкту  та
Звіту  врахувати  вимоги  та  обмеження,
встановлені статею 80  Водного кодексу
України  щодо  особливостей
користування  малими  річками,  зокрема,
звертаємо  вашу  увагу,  що
водокористувачі  та  землекористувачі,
землі яких знаходяться  в басейні річок,
забезпечують  здійснення  комплексів
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щодо  збереження  водності  річок  та
охорони  їх  від забруднення і засмічення.

7 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Оскільки,  Проєктом  передбачається
проєктна та  резервна арт свердловини з
насосною станцією та резервуаром чистої
води,  звертаємо  вашу  увагу,  що
відповідно  до  Правового  режиму  зон
санітарної  охорони  водних  об’єктів,
затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України від 18.12.1998 №2024
на  всіх  господарсько-питних
водопроводах  незалежно  від  їх
підпорядкованості  або  типу  джерела
водопостачання  створюються  зони
санітарної охорони водних об’єктів, межі
яких  визначаються  проєктом
землеустрою.

Не враховано Всі   планувальні
обмеження  визначені  в
графічних  матеріалах
проєкту  в  «Схемі
планувальних
обмежень», а також ЗПЗ,
розділ  ІV  «Пропозиції
щодо  реалізації
генерального плану»

8 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- У  межах  першого  поясу  зон  санітарної
охорони  для  підземних  джерел
водопостачання  забороняється
перебування сторонніх  осіб,  розміщення
житлових  та  господарських  будівель,
застосування  пестицидів,  органічних  і
мінеральних  добрив,  прокладання
трубопроводів,  видобування  гравію  чи
піску  та  проведення  інших  будівельно-
монтажних  робіт,  безпосередньо  не
пов’язаних  з  будівництвом,

Не враховано Відповідно  розділу  5
ДБН  Б.1.1-15:2012
«Склад  та  зміст
генерального  плану
населеного  пункту»  не
передбачається
переписування  до
загальної  пояснювальної
записки (далі - ЗПЗ) весь
текст законів України та
весь  текст  нормативів



№
з/п

Уповноважений
орган

Редакція частини
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Зауваження/
пропозиція

Спосіб врахування
(враховано/

не враховано/
враховано частково)

Обґрунтування

реконструкцією  та  експлуатацією
водопровідних  споруд  та  мереж;
скидання  будь-яких  стічних  вод  та
випасання  худоби;  проведення  головної
рубки лісу.

(ДБН,  ДСТУ  тощо),
достатньо  посилань  на
такі,  що  в  проєкті
відображено  у  вступній
частині.

9 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Усі водозабори повинні мати обладнання
для  систематичного  контролю
відповідності  об’єкту  фактичної  подач
води проєктній потужності водозабору та
дозволи на спеціальне водокористування

Не враховано Відповідно   ДБН  Б.1.1-
15:2012  «Склад  та  зміст
генерального  плану
населеного  пункту»,
генеральний  план
населеного  пункту  «є
основним  видом
містобудівної
документації  на
місцевому  рівні,
призначеної  для
обґрунтування
довгострокової  стратегії
планування  та  забудови
та  іншого  використання
території  населеного
пункту»  «Генеральний
план   визначає  основні
принципи  і  напрямки
планувальної
організації».  Тому всі  ці
рекомендації  повинні
будуть  враховуватися  на
наступних  стадіях
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Уповноважений
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Редакція частини
проєкту ДДП/Звіту
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не враховано/
враховано частково)

Обґрунтування

проєктування.
10 Міністерство

енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Відповідно  до  абзацу  першої  частини
другої  статті  16  Закону  України  «Про
питну  воду,  питне  водопостачання,
повинні  бути  складені  в  установленому
порядку  паспорти.  Перелік  показників
якості  води у паспорті  джерела питного
водопостачання має відповідати переліку,
що визначений державним стандартом на
питну  воду.  Форма  паспорту  повинна
відповідати вимогам наказу Міністерства
екології  та  природних ресурсів  України,
Міністерства   регіонального  розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального
господарства  україни  від  06.04.2016
№145/84  «Про  затвердження  форми
паспортів  артезіанських  свердловин»  та
зареєстрованого   Міністерством  юстиції
України 27.04.2016 за №642/28772

Не враховано Дана  норма  стосується
експлуатації  працюючих
артсвердловин  та  немає
ніякого  відношення  до
містобудівної
документації

11 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- При  проєктуванні  очисних  споруд
рекомендуємо  врахувати  вимоги
підпункту  10.1.15  ДБН  В.2.5-75:2013
«Каналізація.  Зовнішні  мережі  та
споруди»

Не враховується Дана  норма  повинна
враховуватися  на
подальших  стадіях
проєктування  та  немає
відношення  до
містобудівної
документації

12 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля

- Рекомендуємо у матеріалах Проєкту для
діючих кладовищ врахувати вимоги ДСан
ПіН  2.2.2.028-99  «Гігієнічніі  вимоги

Не враховано В  Проєкті  враховано  з
самого початку.
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враховано частково)

Обґрунтування

України щодо  облаштування  і  утримання
кладовищ в населених пунктах України»

13 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

У матеріалах  Проєкту та  розділах  Звіту
рекомендуємо  врахувати  основні
положення  регіонального  плану
управління  відходами  до  2030  року
сумської  області  та  забезпечення
дотримання вимог національної стратегії
управління відходами в Україні  до  2030
року,  затвердженої  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від
08.11.2017  №820-р  та  Національного
плану управління відходами до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів  України від 20.02.2019 №117-
р.

Не враховано Враховано  в  Звіті,  як
складової  частини
містобудівної
документації   щодо
розділу  «Охорона
навколишнього
середовища»

До Звіту про СЕО
1 Департамент

захисту  довкілля
та  енергетики
Сумської ОДА

Розділ  6,  підрозділ
6.2., таблиця 6.2.1.
«Для  мінімізації
впливу  заходи  щодо
цього  рекомендовано
здійснювати  після
консультацій  з
фахівцями
Регіонального  офісу
водних  ресурсів  у
Сумській області».

Відповідно до підпункту щодо заходів з
інженерної  підготовки  території  та
вертикального  планування  розділу  ІІІ
пояснювальної  записки  Проєкту
(документа  державного  планування)
передбачені  заходи  по  ліквідації
заболоченостей,  при  цьому  у  звіті  про
стратегічну  екологічну  оцінку
інформація  про  ймовірний  вплив  цих
заходів на довкілля відсутня.

Враховано -

2 Департамент Розділ 6, підрозділ 6.2, У  Звіті  відсутня  інформація  щодо Враховано частково Реконструкція
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Обґрунтування

захисту  довкілля
та  енергетики
Сумської ОДА

таблиця 6.2.1 ймовірного  впливу  на  довкілля
передбачених Проєктом видів діяльності
та  об’єктів,  щодо  яких  законодавством
передбачена оцінка впливу на довкілля, а
саме:  реконструкція  існуючих
артезіанських  свердловин  та
розташованих  на  території  смт  Хотінь
очисних  споруд  стічних  вод,
сміттєсортувальної  станції,
берегоукріплення.  Крім  того,  відсутні
заходи  по  запобіганню,  зменшенню  та
пом’якшенню  негативних  наслідків  для
довкілля  в  результаті  реалізації
зазначених видів діяльності.

розташованих  на  території

смт Хотінь очисних споруд

стічних вод не  входить  до

видів  діяльності  та

об’єктів,  щодо  яких

законодавством

передбачена оцінка впливу

на  довкілля.  Щодо

берегоукріплення  –

технічна помилка в проєкті

документа  державного

планування  (в  проєкті  -

виправлено).  Стосовно

інформації  щодо

ймовірного  впливу  на

довкілля  реконструкції

розташованих  на  території

смт Хотінь очисних споруд

стічних  вод  –  інформація

наявна,  а  саме: Розділ  6,

підрозділ 6.2, таблиця 6.2.1.
3 Департамент

захисту  довкілля
та  енергетики
Сумської ОДА

Розділ 9, таблиця 9.1. Пункт  9  Звіту  щодо  заходів,
передбачених  для  здійснення
моніторингу  наслідків  виконання
документа  державного  планування  для
довкілля,  у  тому  числі  для  здоров’я

Враховано частково Щодо  берегоукріплення  –

технічна помилка в проєкті

документа  державного

планування  (в  проєкті  -
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населення,  не  повністю  відповідає
вимогам статті 11 Закону, а саме: відсутні
заходи щодо реалізації проєктних рішень
по відновленню роботи та реконструкції
очисних  споруд  і  контролю  параметрів
очищених  стоків  сміттєсортувальної
станції, берегоукріплення.

виправлено).

Заходи,  передбачені  для

здійснення  моніторингу

наслідків проєктних рішень

будівництва

сміттєсортувальної станції 

повинні  розглядатися  на

етапі  розробки  детального

плану території під об’єкт.
4 Міністерство

енергетики  та
захисту  довкілля
України

Розділ 3: «7. Встановл
ення  прибережних
захисних смуг (далі –
ПЗС)  водойм:
р. Олешня  –  25  м,
ставок,  який
вводиться  в  межі
населеного  пункту  –
50 м.».
Розділ 5, таблиця 5.1.1
Розділ 6, таблиця 6.1.1

Рекомендуємо  у  матеріалах  Проєкту  та
Звіту  встановити  водоохоронні  зони  та
прибережні  смуги,  врахувати
планувальні  обмеження  та  додержання
режиму використання водоохоронних зон
та  прибережних  захисних  смуг,
відповідно  до  статей  87-89  Водного
кодексу України та статті 61 Земельного
кодексу України та підпунктів 5.5.3, 5.5.6
ДБН  Б.1.1-15:2012  «Склад  та  зміст
генерального плану населеного пункту».

Враховано частково В  матеріалах  Проєкту

водоохоронні  зони  та

прибережні  смуги

планувальні  обмеження  та

додержання   режиму

використання

водоохоронних  зон  та

прибережних  захисних

смуг враховано.

5 Міністерство
енергетики  та
захисту  довкілля
України

- Розділ  Звіту  «Обґрунтування  вибору
виправданих  альтернатив,  що
розглядалися,  опис  способу,  в  який
здійснювалася  стратегічна  екологічна
оцінка,  у  тому  числі  будь-які
ускладнення  під  час  здійснення  такої
оцінки  (недостатність  інформації  та
технічних  засобів  під  час  здійснення

Не враховано В  даному  випадку

документ  державного

планування  -  це

генеральний  план  села,  де

єдиною  альтернативою

була  відмова  від

планованої  діяльності,
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Обґрунтування

такої оцінки)» не містить інформації про
проведену  оцінку  альтернативних
сценаріїв,  обраних  для  здійснення
стратегічної  екологічної  оцінки,  їх
екологічні  та  соціальні  наслідки,  що  не
відповідає  вимогам п.  8  частини другої
статті  11  Закону  України  «Про
стратегічну екологічну оцінку».

тобто  «нульовий  варіант»,

що  і  було  розглянуто  у

розділі 8. Інші альтернати-

ви  відсутні.  Ті  проєктні

рішення,  що  пропонує

ДДП,  альтернатив  (ні

географічних, ні технічних,

ані  будь-яких  інших)  не

мають і  не можуть мати в

силу  обмежених

можливостей.
6 Міністерство

енергетики  та
захисту  довкілля
України

Додаток  12  до
пояснювальної
записки Звіту

У розділі Звіту «Заходи, передбачені для
здійснення  моніторингу  наслідків
виконання  документа  державного
планування  для  довкілля,  у  тому  числі
для  здоров’я  населення»  необхідно
визначити  назви  речовин  та  показники,
за якими буде здійснюватися моніторинг
наслідків  виконання  Проєкту,  надати  їх
нормативні значення, встановити цільові
параметри,  вказати  методику
вимірювання,  визначити  періодичність,
строки  проведення  заходів  та  суб’єктів
спостережень.

Враховано частково Нормативні  значення,  та

методика  вимірювання

вказуватимуться  та

визначатимуться  на  етапі

спостережень  суб’єктами

спостережень.

Періодичність,  строки

проведення,  згідно  Закону

України  «Про  стратегічну

екологічну оцінку», - 1 раз

на рік,  що вказано у Звіті,

Додаток 12.


