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Відповіді на зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та документів державного планування - «Генеральний 

план, план зонування території та детальні плани території кварталів м.Мала Виска Кіровоградської області». 

 

№ 

з/п 

Зауваження та пропозиції Відповідь 

 Департамент екології природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської ОДА (лист від 19.01.2021р. 

№26-01-22/190/0.264). 

1 у Звіті про СЕО, ДДП та в графічних матеріалах зазначено, 

що на території м. Мала Виска функціонують сім кладовищ, в 

санітарно -  захисних зонах яких розміщені житлові забудови, 

що є порушенням. З метою забезпечення безпеки 

життєдіяльності  та  здоров'я  населення  та  недопущення  

порушення  вимог ДБН  Б.2.2-12:2019  "Планування та забудова 

територій"  Державних  санітарних правил  планування  та  

забудови  населених  пунктів,  затверджених  наказом 

Міністерства охорони  здоров’я  України  від  19  червня  1996  

№173,  Державних санітарних  правил  і  норм  "Гігієнічні  

вимоги  щодо  облаштування  і  утримання кладовищ в 

населених пунктах України", планувальні рішення ДДП  

необхідно привести у відповідність до вимог діючого 

законодавства; 

Не враховується. 

Планувальні рішення ДДП направлені на забезпечення вимог 

державних санітарних норм і правил, зазначених у зауваженні. Для 

цього проектом визначено за необхідне закриття діючих кладовищ, 

розташованих в межах території що проектується, із забороною 

послідуючого їх повторного використання (проведення  

підзахоронення  на  місці  існуючих  поховань)  з  метою скорочення 

СЗЗ після закінчення кладовищного періоду. З метою забезпечення 

можливості реалізації цього рішення та для забезпечення потреб 

міста у кладовищах традиційного поховання на розрахунковий 

період в генеральному плані виділена нова ділянка площею 11 га на 

західній околиці міста із дотриманням вимог санітарних правил і 

норм, в т.ч. щодо дотримання СЗЗ 300м. З метою  упередження  

можливого  впливу  на  забруднення ґрунтових  вод на території 

сельбищної зони міста пропонується здійснювати першочергове 

забезпечення  централізованим водопостачанням та водовідведенням 

індивідуальної житлової забудови розташованої в межах СЗЗ діючих  

кладовищ, про що зазначено у пояснювальній записці генерального 

плану (розділ 4.3. Стан ґрунтів, стор. 52). Розміщення нових ділянок 

житлової забудови передбачається поза межами СЗЗ існуючих та 

проектних кладовищ. 

 

2 Звіт  про  СЕО  необхідно доповнити інформацією  щодо 

схеми  санітарного очищення території м. Мала Виска; 
Не враховується. 

Проектом генплану визначено за необхідне розроблення  
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 спеціалізованої  Схеми  санітарного  очищення  м.  Мала  Виска  та 

Маловисківського району, про що зазначено у пояснювальній 

записці генерального плану (розділ 11.3 Санітарне очищення 

території, стор. 121). Схема санітарного очищення є окремою 

технічною документацією яка розробляється відповідно окремого 

технічного завдання і не відноситься до цілей і завдань генерального 

плану населеного пункту, тому не може бути предметом оцінювання 

в процесі СЕО генерального плану м. Мала Виска. 

3 в  графічних  матеріалах  не  відображено  місця 

худобомогильників,  про  які зазначено  у  текстовій  частині  

ДДП.  У  Звіті  про  СЕО  необхідно  надати відповідні 

обґрунтування щодо утримання місць худобомогильників 

відповідно до  вимог  наказу  Державного  комітету  

ветеринарної  медицини  України  від 27  жовтня  2008  року  №  

232  "Про  затвердження  Правил  облаштування  іутримання  

діючих  (існуючих)  худобомогильників  та  біотермічних  ям  

для захоронення трупів тварин у населених пунктах України"; 

Не враховується. 

У пояснювальній записці генплану зазначено, що 2-й 

худобомогильник розміщений  на ділянці полігону ТПВ, на 

південній межі міста, який позначений на графічних матеріалах 

відповідним експлікаційним номером. Інший худобомогильник не 

позначено через його значну віддаленість від території що 

проектується, на яку топографічна зйомка не розроблялась.  

Рішенням генплану передбачено закриття  худобомогильників,  

що  не  експлуатуються  на  південній  та  північній околицях  міста  

з  відповідною  санацією  та  облаштуванням  ділянки,  з  метою 

відміни СЗЗ не раніше ніж через 25 років після останнього 

захоронення (згідно вимог  п.  4.12,  Правила  облаштування  і  

утримання  діючих  (існуючих) худобомогильників  та  біотермічних  

ям    для  захоронення  трупів  тварин  у населених пунктах України) 

, про що зазначено у пояснювальній записці генерального плану 

(розділ 13. Обґрунтування та пропозиції щодо охорони 

навколишнього природного середовища, стор. 146, абзац 2). 

4 у Звіті про СЕО та в ДДП зазначено інформацію, щодо 

будівництва нового полігону,  площею  1,5  га,  із  

сортувальною  лінією  та  ділянкою  компостування органічних  

відходів.  Проте  відсутня  будь-яка  інформація  щодо  місця 

розташування  та  обґрунтування  стосовно  будівництва.  

Також  у  графічних матеріалах  та  в  експлікації  до  графічних  

Не враховується. 

Оскільки на сьогодні поблизу м. Мала Виска та взагалі на 

території Кіровоградської області відсутні підприємства  

промислової переробки ТПВ, з метою видалення та захоронення  

ТПВ, які утворюються на території міста,   проектом генерального 

плану пропонується будівництва нового полігону із  сортувальною  
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матеріалів  не  відображено  полігон, який передбачається 

включити проектом ДДП; 

лінією  та ділянкою компостування. Площа полігону визначена 

згідно з нормами ДБН Б.2.2-12:2019, таблиця 11.3.  і складає 1,5  га. 

На кресленні «План існуючого використання територій» 

відображено існуюче сміттєзвалище та поряд із ним існуючий 

земельний відвід для нового полігону, номер за експлікацією 81. На 

креслення «Генеральний план. Основне креслення» за номером 

експлікації 72 відображено  полігон та сміттєсортувальну лінію. 

Місце розташування перспективного полігону ТПВ обґрунтовано 

вже виділеною земельною ділянкою для цих потреб, інформація про 

що була передана замовником в якості вихідних даних. 

В майбутньому, після вирішення питання будівництва 

субрегіональних підприємств переробки ТПВ на території 

Кіровоградської області, ділянка полігону залишиться для 

захоронення залишків непридатних для переробки ТПВ. 

5 у  Звіті  про  СЕО  відсутня  інформація  щодо  відведення,  

очищення  дощових  та талих  вод  відповідно  до  вимог  

Водного  Кодексу  України,  ДБН  В.2.5-75:2013 «Каналізація. 

Зовнішні мережі та споруди»; 

Не враховується. 

У  Звіті  про  СЕО  рішення генерального плану  щодо  будівництва 

системи дощової каналізації з локальними очисними спорудами у 

місцях випуску, висвітлене як одне з проектних рішень, вплив яких 

на довкілля оцінюється при проведенні СЕО генерального плану. 

Інформація по даному питанню висвітлена у розділах  Звіту про 

СЕО: Розділ 6, Таблиця 6.1 Можливі впливи від запропонованих 

рішеннями генерального плану змін функціонального використання 

ділянок, пункт №15, стор. 40,41;  Додаток 1, Таблиця 6.2. 

Характеристика впливу основних рішень генерального плану за 

ділянками містобудівного розвитку на складові довкілля, пункт 15 та 

в розділі 9 Звіту про СЕО. 

6 у Звіті про СЕО та ДДП не розглянуте питання запобігання 

та адаптації до зміни  клімату територій  та найбільш  

вразливих  галузей  (сільського,  лісового, водного  

господарства,  охорони  здоров’я  та  транспортної  

інфраструктури)  та об’єктів  інфраструктури,  а  також  

Враховується частково. 

Враховуючи, що генеральний план визначає перспективне 

функціональне використання території міста головним фактором 

оцінки проекту щодо сприяння адаптації міста до наслідків зміни 

клімату є перспективні зміни земельного покриття. Аналізуючи 
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розвиток  об’єктів  і  територій  національної екологічної  

мережі.  Не  передбачені  заходи  та  проекти,  спрямовані  на 

вирішення завдань кліматичної адаптації, розвитку природно-

заповідної справи та посилення екологічної безпеки територій і 

населення; 

можливі перспективні зміни земельного покриття, за класифікацією 

видів покриття необхідно зауважити, що при реалізації прийнятого 

варіанту генплану міста  очікуються позитивні перетворення з точки 

зору впливу на клімат через зменшення викидів парникових газів. 

Зокрема, частина земель, в тому числі тих що приєднуються в межі 

міста, перейде із категорії «оброблені землі» до категорії 

«поселення»; значні території виділяються для організації 

ландшафтно-рекреаційний зон, що передбачає збільшення рівня 

озеленення земельних ділянок, в тому числі деревно-чагарникових 

насаджень, що забезпечує поглинання парникових газів. 

Документ державного планування включає рішення, які 

зменшують викиди парникових газів, що  сприяє адаптації міста до 

наслідків зміни клімату. До них відносяться:  

- збільшення використання відновлювальних джерел енергії (за 

рахунок будівництва сонячної електростанції; надані  рекомендації 

щодо застосування теплових установок сучасного типу 

(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші); 

використання джерел низькопотенційного тепла ґрунтів, водоймищ, 

повітря тощо) та рекомендації з виконання заходів щодо зменшення 

водоспоживання; 

- оптимізація транспортних витрат (за рахунок будівництва 

нових магістральних вулиць та об’їзної дороги). 

Проект містить рішення, які збільшують потенціал поглинання 

парникових газів: - збільшення площі ландшафтно-рекреаційних та 

озеленених територій загального користування  з 41,9 до 137,7га; - 

створення озеленених територій спеціального призначення; - 

зменшення частки оброблених земель (огород, рілля) в проектних межах 

мста. 
З метою сприяння адаптації середовища міста та умов 

проживання населення до негативних наслідків зміни клімату до 

Звіту про СЕО, будуть внесені доповнення наступної редакції:  
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1) в розділ 7, підрозділ Адміністративні заходи:  

« - збір і систематизація даних за основними кліматичними 

характеристиками середовища міста; 

- оцінка рівня кліматичної вразливості середовища міста з 

розробленням відповідних заходів з адаптації; 

- контроль кліматичних параметрів та прийняття 

управлінських рішень з питань адаптації міського середовища до 

наслідків зміни клімату (в т.ч. впливу високих температур) із 

охопленням усієї території міста, першочергово в житлових 

масивах та зонах відпочинку населення (паркові та рекреаційні 

зони), зокрема: облаштування штучний водойм фонтанних 

комплексів, фонтанчиків питної води; створення систем 

крапельного зрошення для зелених зон міста; створення додаткових 

місць укриття (тенти) для людей в зонах відпочинку та по вулицях з 

найбільш активним рухом людей; 

- інформування населення про наслідки змін клімату та місцеві 

можливості адаптації;» 

2) в розділ 7, підрозділ Ландшафтно-планувальні заходи: 

« - при створенні нових та реконструкції існуючих зелених зон 

міста здійснювати підбір видів дерев та чагарників з урахуванням їх 

кліматичної резистентності та асиміляційних властивостей, 

передбачати створення в їх межах штучних водних об’єктів;» 

3) в розділ 9, до переліку контрольних параметрів з 

моніторингу впливу виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

« - кількість просторів (зон), облаштованих з урахуванням змін 

клімату, відповідний % площі міста». 

7 розділ 5  Звіту про СЕО «Зобов’язання у сфері охорони 

довкілля» повинен містити  інформацію  щодо  зобов’язань  

встановлених  на  державному, регіональному  та  місцевому  

рівнях,  що  стосуються  проекту,  а  також  шляхи врахування 

Не враховується. 

У  Звіті  про  СЕО  інформація щодо  зобов’язань  

встановлених  на  міжнародному рівні висвітлена у підрозділі 

5.2 «Оцінка відповідності документації з просторового розвитку 
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таких зобов’язань під час його підготовки; /генерального плану/ зобов’язанням у сфері охорони довкілля, 

встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх врахування», стор. 

35-37; 

- щодо  зобов’язань  встановлених  на  державному рівні та 

шляхи їх врахування висвітлені у Розділі 5, на стор. 29-33;  

- щодо  зобов’язань  встановлених  на  місцевому рівні – у 

підрозділі «Зобов’язання встановлені на інших рівнях», стор. 37. 

8 у  розділі  9  Звіту  про  СЕО  "Заходи,  передбачені  для  

здійснення моніторингу  наслідків  виконання  документа  

державного  планування  для довкілля,  у тому числі для  

здоров’я населення"  має бути наведена інформація про  заходи,  

відповідно  до  вимог  Порядку  здійснення  моніторингу  

наслідків виконання  ДДП  для  довкілля,  у  тому  числі  для  

здоров’я  населення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від  16 грудня 2020 року №1272; 

Враховується частково. 

Звіт про СЕО генерального плаун м. Мала Виска був 

підготовлений та переданий замовнику у травні 2020 року, до 

затвердження «Порядку  здійснення  моніторингу  наслідків 

виконання  ДДП  для  довкілля,  у  тому  числі  для  здоров’я  

населення». 

 Наразі, з метою відповідності вимогам вищезазначеного 

Порядку, до розділу 9 Звіту про СЕО, пропонується внесення 

доповнення, відповідно Додатку 1. 

9 Окрім того, департамент надає наступні пропозиції, а саме:  

- розробити  компенсаційні  заходи  по  відновленню  

рослинного  світу відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  

та  детально  описати  заходи  зі здійснення  благоустрою,  

кількість  та  найменування,  планування  та розташування 

зелених насаджень; 

Не враховується. 

Проектом генплану міста передбачено значне збільшення площ 

ландшафтно-рекреаційних  та озеленених  території  загального 

користування (пояснювальна записка генплану, розділ 17. Основні 

показники, стор. 155). 

Розробка заходів по відновленню рослинного світу, що 

порушується при будівництві будівель і споруд, об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури здійснюється в проектах робочої 

документації на їх будівництво та в рамках процедури ОВД.  

Розробка заходів по  благоустрою,  кількість  та  найменування,  

планування  та розташування зелених насаджень здійснюється на 

етапі розроблення проектів організації зелених насаджень загального 

користування (парку, скверу, бульвару тощо). 

10 - дотримання вимог ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги 

населених пунктів" 
Не враховується. 

Розділ 10 «Транспортна інфраструктура» Проекту генерального 
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плану м. Мала Виска виконаний з урахуванням вимог ДБН В.2.3-

5:2018. 

11 - дотримання вимог ДБН В.2.3-15:2007  "Автостоянки і  

гаражі для легкових автомобілів" із змінами від 01  липня 2019 

року; 

Не враховується. 

Розділ 10 «Транспортна інфраструктура» Проекту генерального 

плану м. Мала Виска виконаний з урахуванням вимог ДБН В.2.3-

15:2007. 

12 - виконання  вимог  Водного  кодексу  України  та  

Земельного  кодексу України; 
Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска та Звіт про СЕО ДДП 

виконані з урахуванням вимог Водного кодексу  України  та  

Земельного  кодексу України.  

13 - виконання вимог Закону України "Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення", статті  113 Земельного 

кодексу України; 

 

Не враховується. 

На виконання вимог Закону України "Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення" проектом передбачено повне 

охоплення існуючої та перспективної житлово-громадської забудови 

та об’єктів господарського комплексу міста. Виконані розрахунки 

перспективної потреби у водопостачання та водовідведенні, 

виконана схема інженерних мереж та місця розміщення головних 

інженерних споруд, визначені основні  заходи  щодо  вдосконалення  

і  розвитку  системи  водопостачання  та водовідведеня міста, що 

викладено у відповідних текстових та графічних матеріалах 

генерального плану. 

На виконання вимог статті  113 Земельного кодексу України при 

прийнятті проектних рішень в генеральному плані враховані 

параметри І-го поясу зони санітарної охорони підземних джерел 

водопостачання. Параметри ІІ та ІІІ-го поясів зони санітарної 

охорони визначаються спеціалізованим проектом, про необхідність 

розроблення якого визначено в пояснювальній записці генерального 

плану, (розділ 13. Обґрунтування та пропозиції щодо охорони 

навколишнього природного середовища, стор. 144, абзац 6.) 

14 - виконання  вимог  та  обмежень  господарської  діяльності  

в  межах прибережної  захисної  смуги  та  водоохоронної  зони  
Не враховується. 

При прийнятті проектних рішень щодо перспективного 
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навколо  водойм  у відповідності  до  ст.ст.  88  та  89  Водного  

кодексу  України  та  ст.ст.  60-61 Земельного кодексу України; 

функціонального використання земельних ділянок вздовж водних 

об’єктів на території міста враховувались вимоги та обмеження 

господарської діяльності в  межах прибережної  захисної  смуги,  у 

відповідності  до  ст.ст.  88  та  89  Водного  кодексу  України  та  

ст.ст.  60-61 Земельного кодексу України. 

15 - виконання  вимог  ГОСТ  17.1.5.02-80  "Охорона  природи.  

Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів"; 

- виконання вимог пунктів СанПіН № 4630-88  "Санітарні 

правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення"; 

Враховується частково. 

Проект генерального плану м. Мала Виска розроблений з 

урахуванням вимог ГОСТ  17.1.5.02-80, СанПіН № 4630-88. 

 До пояснювальної записки генплану, до розділу 13. 

Обґрунтування та пропозиції щодо охорони навколишнього 

природного середовища, на стор. 145  та до розділу 7 Звіту про СЕО 

пропонується внесення доповнення, наступної редакції: 

«- до моменту переведення існуючих локальних очисних споруд у 

каналізаційні насосні станції з підключенням у централізовану 

систему каналізації міста необхідно виконати їх  реконструкцію 

та/або технологічне налаштування, з метою забезпечення складу та 

якості стічних вод відповідно нормативним вимогам, встановленим  

до складу та якості води у водних об’єктах культурно-побутового 

призначення; 

- використання купальної зони на зонах відпочинку з пляжами, 

організація яких передбачена на ставку №2 (в центральній частині 

міста) і №1 (в південно-східній частині міста), здійснювати лише 

після реалізації заходів з реконструкції каналізаційних очисних 

споруд, будівництва мереж та споруд дощової каналізації, заходів з 

інженерної підготовки та захисту території, та за підтвердження 

відповідності стану та якості води у водних об’єктах встановленим 

санітарно-гігієнічним нормам для водойм культурно-побутового 

призначення за результатами відповідних лабораторних 

досліджень;» 

16 - дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та 

забудова територій";  
Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска та Звіт про СЕО ДДП 
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 виконані з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та 

забудова територій". 

17 - дотримання вимог ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій 

територій";  

 

Не враховується. 

Норми ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" згідно з п.1.1 

встановлюються для конкретного проектування, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів благоустрою п.1.1. Тобто 

застосовуються на наступних стадіях проектування: П,РП,РД. 

18 - дотримання  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  

України  від  04  березня 1997 року № 209 "Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж"; 

Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска та Звіт про СЕО ДДП 

виконані з урахуванням вимог постанови  Кабінету  Міністрів  

України  від  04  березня 1997 року № 209 "Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж" в частині розвитку мереж та 

споруд електропостачання для забезпечення потреб на 

розрахунковий період та в частині дотримання охоронних зон та 

режимів їх використання при прийнятті рішень з просторового 

розвитку території. 

19 - виконання  вимог  "Правил  експлуатації  полігонів  

твердих  побутових відходів" затверджених наказом 

Міністерства з питань житлово -  комунального господарства 

України від 22 грудня 2010 року № 435; 

 

Не враховується. 

Вимоги "Правил  експлуатації  полігонів  твердих  побутових 

відходів" затверджених наказом Міністерства з питань житлово -  

комунального господарства України від 22 грудня 2010 року № 435 є 

обов’язковими до виконання для суб’єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність пов’язану  з експлуатацією та утриманням 

полігонів побутових відходів. п.1.1. 

20 - дотримання  вимог  ДБН  Б.2.2-6:2013  "Склад  та  зміст  

схеми  санітарного очищення населеного пункту"; 
Не враховується. 

Норми  ДБН  Б.2.2-6:2013  "Склад  та  зміст  схеми  санітарного 

очищення населеного пункту" встановлюють вимоги до складу та 

змісту окремого спеціалізованого проекту – схеми санітарного 

очищення населеного пункту. п.1.1. 

 

21 - виконання вимог ст. 18  Закону України  "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска та Звіт про СЕО ДДП 
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населення"; виконані з урахуванням вимог ст. 18  Закону України  "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 

в частині виконання завдань ДДП, в тому числі щодо забезпечення 

території населеного пункту системами централізованого 

водопостачання та врахування зони санітарної охорони від джерел 

господарсько-питного водопостачання при прийнятті рішень з 

просторового розвитку території. 

22 - виконання  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  

України  від  06  березня 2002  року  №  264  "Про  

затвердження  Порядку  обліку  місць  масового відпочинку 

населення на водних об’єктах"; 

Не враховується. 

Вимоги постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  06  березня 

2002  року  №  264  відносяться до повноважень та завдань органів 

місцевого самоврядування.   

23 - виконання  вимог  Державних  санітарних  норм  та  

правил утримання територій населених місць від 17 березня 

2011 року № 145; 

Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска розроблений з 

урахуванням вимог Державних  санітарних  норм  та  правил 

утримання територій населених місць в частині виконання завдань 

містобудівної документації місцевого рівня, відповідно вимог ДБН 

Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту. 

24 - виконання  вимог  Державних  санітарних  правил  

планування  та  забудови населених  пунктів  затверджених  

наказом  Міністерства  охорони  здоров’я України від 19 червня  

1996 року №  173; 

Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска та Звіт про СЕО ДДП 

виконані з урахуванням вимог ДСП № 173.  

25 - дотримання  вимог  ДСанПіН  2.2.2.028-99  "Гігієнічні  

вимоги  щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України"; 

Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска розроблений з 

урахуванням вимог ДСанПіН  2.2.2.028-99 в частині визначення 

необхідної площі кладовищ на розрахунковий період та виділення 

території для розміщення перспективного кладовища із дотриманням 

нормативних параметрів санітарно-захисної зони. 

26 - оцінити сукупний вплив Генерального плану на 

атмосферне повітря, водне середовище, земельні ресурси, 

флору та фауну; 

Не враховується. 

При аналізі проектних рішень документації з просторового 

розвитку здійснювалась оцінка об’єктів житлової та громадської 

забудови, виробничо-комунальних, транспортних та 
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сільськогосподарських підприємств, розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури та формування рекреаційних зон, а 

також оцінювався сукупний вплив від реалізації цих рішень на 

ключові складові довкілля: атмосферне повітря, водний басейн, 

ґрунти, біорізноманіття та вплив на соціально-економічні фактори 

розвитку населеного пункту, що відображено у розділі 6 Звіту про 

СЕО ДДП. 

27 - зазначити наявність санітарно - захисних та охоронних 

зон, водозаборів;  

 

Не враховується. 

В проекті генерального плану проаналізовані існуючі та 

планувальні обмеження території що проектується із зазначенням  

санітарно - захисних та охоронних зон, водозаборів у текстових та 

графічних матеріалах. 

28   -врахувати  обмеження  планування  і забудови території 

населеного  пункту відповідно  до  ДБН  Б.2.2-12:2019  

"Планування  та  забудова  територій", ДБН Б 1.1-15:2012  

"Склад  та  зміст  генерального  плану  населеного  пункту", 

ДБН  Б.  1  .-22:2017  "Склад  та  зміст  плану  зонування  -  

визначити  розмір санітарно  -  захисної  зони  для  планованих  

та  існуючих  об’єктів  відповідно до  Державних  санітарних  

правил  планування  і  забудови  населених  пунктів, 

затверджених  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я  

України  від  19  червня 1996 року №  173; 

Не враховується. 

Проект генерального плану м. Мала Виска розроблений з 

урахуванням вимог ДБН  Б.2.2-12:2019 , ДБН Б 1.1-15:2012 , ДБН  Б.  

1-1-22:2017, щодо визначення існуючих та перспективних 

планувальних обмежень планування і забудови території відповідно 

до ДСП № 173. 

29 - визначити розмір прибережно-захисних смуг згідно із 

вимогами Водного кодексу України та межі водоохоронних зон 

відповідно до Порядку визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності 

в  них.  затверджених  Постановою  Кабінету  Міністрів  

України  від  08  травня 1996 року № 486; 

Не враховується. 

В проекті генерального плану враховані нормативні параметри  

прибережно-захисних смуг згідно із вимогами Водного кодексу 

України, надані пропозицій по визначенню їх меж в межах 

населеного пункту з урахуванням рішень містобудівної документації. 

У складі генерального плану межі водоохоронних зон можуть 

бути враховані, лише відповідно спеціально розробленого проекту, 

що затверджений рішенням органів місцевого самоврядування. 

Проте, на час складання Звіту про СЕО для водних об’єктів м. Мала 
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Виска зазначений проект був відсутній. Про необхідність 

розроблення такого проекту зазначено у переліку заходів щодо 

охорони та раціонального використання водних ресурсів, в складі 

пояснювальної записки , розділ 13 та Звіту про СЕО , в розділі 7. 

30 деталізувати  об’єкти  планованої діяльності, які  

підлягають  оцінці  впливу на довкілля; 
Враховується частково.  

До розділу 9 Звіту про СЕО, на стор. 56 пропонується внесення 

доповнення, наступної редакції: 

«До видів та об’єктів планової діяльності, що підлягають оцінці 

впливу на довкілля, виконання яких передбачено при реалізації 

проектних рішень ДДП, відносяться: проведення робіт з розчищення 

русла річок, берегоукріплення русел річок; діяльність пов’язана з 

видаленням, обробленням, захороненням побутових відходів, та інші 

види видів планованої діяльності та об’єкти, що відповідають 

вимогам статті 3, ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Визначення 

інших видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці 

впливу на довкілля, та їх деталізація на стадії генерального плану 

неможливо, через відсутність даних про виробничі потужності та 

технологічні і технічні характеристики об’єктів і споруд, 

розміщення яких передбачено містобудівною документацією. Так як 

визначення зазначених характеристик можливо лише на подальших 

стадіях проектування об’єктів і споруд, здійснення видів діяльності 

– в проектах робочої документації (ТЕО, ТЕР, П,РП,РД ).» 

31 передбачити заходи моніторингу наслідків виконання 

Генерального плану для довкілля, а саме: забруднення 

атмосферного повітря, біорізноманіття, води, ґрунту, ландшафт 

та ін.; 

Не враховується. 

Заходи моніторингу наслідків виконання Генерального плану 

для окремих складових довкілля визначені у розділі 9 Звіту про СЕО 

ДДП та конкретизовані у доповненні до Звіту про СЕО відповідно 

Додатку 1. 

32 -виконання вимог ДБН В.2.5-74:2013  "Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування"; 

-виконання  вимог  ДБН  В.2.5-75:2013  "Каналізація.  

Не враховується.  

Проект генерального плану м. Мала Виска розроблений з 

урахуванням вимог ДБН В.2.5-74:2013  та ДБН  В.2.5-75:2013 . 
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Зовнішні  мережі  та споруди. Основні положення 

проектування"; 

33 - дотримання  вимог  ГБН  В.2.2-35077234-001:2011  

"Будинки  і  споруди. Підприємства сортування та 

перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до 

технологічного проектування". 

Не враховується.  

Норми ГБН  В.2.2-35077234-001:2011  "Будинки  і  споруди. 

Підприємства сортування та перероблення твердих побутових 

відходів. Вимоги до технологічного проектування" встановлюють  

основні вимоги на технологічні показники, які треба враховувати під 

час проектування підприємств сортування та перероблення ТПВ, а 

також окремих будівель і споруд , що входять до складу цих 

підприємств. п.1.2. 

34 Звертаємо  увагу  на  необхідність  дотримання  вимог  

законодавства  і нормативно  -   правових  актів  України,  

прийнятих  на  загальнодержавному, обласному та  місцевому 

рівні,  зокрема,  Закону  України  "Про  Основні  засади 

(стратегію)  державної  екологічної  політики  України  на  

період  до  2030  року", Порядку  здійснення  державного  

моніторингу  вод,  Національного  плану управління  відходами  

до  2030  року,  рекомендацій  Міністерства  захисту довкілля та 

природних ресурсів України  щодо включення кліматичних  

питань до  документів  державного  планування,  Стратегії  

розвитку  Кіровоградської області  на  2021- 2027 роки,  Плану  

заходів  на  2021  - 2023  роки  з  реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 2021 -  2027 роки. 

Не враховується.  

При розробленні містобудівної документації та Звіту про СЕО 

ДДП враховувались вимоги законодавства і нормативно  -   правових  

актів  України, заходи визначені у стратегіях і програмах,  прийнятих  

на  загальнодержавному, обласному та  місцевому рівні, які діяли на 

час розроблення ДДП та підготовки звіту про СЕО.  

 

Начальник АПМ 5, ГАП  Маслова М.О.   ____________________________ 

 

Головний інженер проекту Безкаравайна Л.Г.   ____________________________ 

 

Головний еколог проекту Сугак Н.В.   ____________________________ 


