
ДОВІДКА

про громадське обговорення проекту містобудівної документації
«Внесення змін до генерального плану с.Сторожниця суміщеного

з детальним планом території»
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 12 Закону України «П ро стратегічну екологічну 
оцінку», статті 21 Закону України «П ро регулювання містобудівної діяльності», 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №  555 
від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України №  296 від 10.08.201 8 року 
повідомляємо наступне.

Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної 
екологічної оцінки:

1.1.Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 
містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану 
с.Сторожниця суміщеного з детальним планом території» оприлюднена 18 
жовтня 2019р. на офіційному сайті Ужгородської районної ради http://uzh- 
rajrada.gov.ua.

1.2. Повідомлення про оприлюднення Заяви опубліковане в газеті 
«У ж город» від 19 жовтня 2019р. №  38(101 1) та газеті «А ф іш а Закарпаття» від 
25 жовтня 2019р. №  41.

2. Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації 
«Внесення змін до генерального плану суміщеного з детальним планом 
території» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку, оприлюднено на 
офіційному веб-сайгі 14 листопада 2019 року на сайті Ужгородської державної 
адміністрації за адресою, e-mail: uzh-rda@carpathia.gov.ua та триватиме до 15 
грудня 2019 р.

2.1. Повідомлення про оприлюднення детального плану території та 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку опубліковано в газеті «А ф іш а 
Закарпаття» від 15 листопада 2 0 1'9 року №  44 та в газеті «У ж город» від 16 
листопада 2019 року №  42 (1015).

3. Проект детального плану території та Звіт про стратегічну екологічну 
оцінку, надані на розгляд громадськості, розміщувалися у місцях, доступних 
для громадськості- в приміщенні Сторожницької сільської ради за адресою: 
89421, Ужгородський район, с.Сторожниця, вул.Шевченка, буд.8.

http://uzh-
mailto:uzh-rda@carpathia.gov.ua


4.Громадське обговорення проекту містобудівної документації проекту 
містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану 
с.Сторожнпця суміщеного з детальним планом території» та Звіту із 
стратегічної екологічної оцінки розпочалося 14 листопада 2019 р. та тривало до 
15 грудня 2019 р.

5. 12 грудня 2019 року о 10:00 годині у приміщенні Сторожницької 
сільської ради проведені громадські слухання з презентацією та експонуванням 
проекту детального плану території.

Про час та дату проведення громадських слухань громадськість була 
повідомлена у повідомленні про оприлюднення документа державного 
планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку шляхом розміщення 
його в газетах «А ф іш а  Закарпаття» від 15 листопада 2019 року №  44 та 
«У ж город» від 16 листопада 2019 року №  42 (1015).

Учасників громадського слухання ознайомили із основними кресленнями 
території щодо якого розроблено проект Детального плану території, з техніко- 
економічними показниками, з прогнозованими правовими, економічними та 
екологічними наслідками.

В ході громадського слухання було доведено до громадськості вимоги 
Закону України «П ро стратегічну екологічну оцінку» щодо необхідності 
врахування зауважень та пропозицій громадян до визначених обсягів 
стратегічної екологічної оцінки до проекту Детального плану території.

За період з 14 листопада 2019р. до 15 грудня 2019 р. до Сторожницької 
сільської ради не надійшло жодного звернення від громадськості до проекту 
Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 
Детального плану території.

6. Д О ВІД К А  ПРО ГРО М АД СЬК Е О БГО ВО РЕН Н Я

А втор Редакція  частини
зауваж ен ь п роекту  ДДІІ/ Звіту

№ /пропозицій/ про C E O , до якого
юридична або ви сл о вл ю ється

з/ фізична особа зау важ ен н я/

п
пропозиції

Таблиця
Зауваж ення/
пропозиції

Спосіб вр аху ван н я
(повністю
враховано, частково 
враховано або 
огрунтовано 
відхилено)

О бгрунту
вання, *

До проекту ДДП зауваж ен ь не поступало

До звіту  про C E O  зау важ ен ь не поступало

Відповідно до отриманих письмових зауважень і пропозицій Департаменту 
екології та природніх ресурсів до звіту про від 27.1 1.2019 №  2013/02-01

складена довідка (таблиця 2)



ДО ВІД КА ГІРО КОНСУЛЬТАЦІЇ
Таблиця 2

У повно Редакція частини Зауваж ення/ Спосіб О бгрун
важений проекту ДДП/ Звіту  про C E O , пропозиції враху ван н я туван н я

№ орган до якого  ви сл о вл ю ється  
зауваж ен н я/

(повністю
враховано,

•к

з/ пропозиції частково
враховано

п або
огрунтовано
відхилено)

До проекту ДДП зауваж ен ь не поступало

До зв іту  про C E O

1 Д епарта Зм іст  та  основні цілі ДДП, Д еталізувати  ТЕО з Інформація В р ахо в а
мент його зв 'я зо к  з ін. докум ентам и наданням інформації наведена у но
екологи д ерж авного  плануван ня щодо відповідності п. 2.1;
та проекту ДГГГ додано
природ затверд, містооуд. доку викокопію-
них ментацп, надати вання із
ресурсів викопповання генплану і

Схеми
планування
території
області

2 Х а р а к т е р и с т и к а  поточного Включити до Звіту: Частко
стану д овк ілл я , у тому числі -аналіз можливих наслідків не во
зд оров 'я  населення, та соціальних наслідків; очікується; врахова

прогнозні зміни нього
стану, як щ о  ДДП не буде
затвердж ено

-забезпеченість 
населення об ’єктами 
благоустрою, соц,- 
побутової 
інфраструктури;

-цілі проекту та 
очікуваний економічний 
ефект

інформація 
наведена у 
пояснювал. 
записці 
проекту;

буд-во
запланованих
об ’єктів
сприятиме
розвитку
інженерної
інф-ри, соц,-
побут.інфраст
-руктури

но



J Департ-
мент
екології
та
природ
них
ресурсів

Екологічн і проблеми, у т. ч. 
ризики  впли ву  на здоров 'я  
населення, які стосую ться  
докум ента  держ авного  
ш ан у ва н н я , зо к рем а  щодо  
територій  з природо
охоронним статусом

Зазначити відношення 
з/д для містобудівних 
потреб до територій та 
об ’єктів екомережі та 
культурної спадщини, 
санітарно-захисних зон. 
водозаборів, водних 
об’єктів із зазначенням 
їх статусу

Провести розрахунки та 
аналіз ймовірного 
впливу на згадані 
території та об ’єкти із 
зазначенням 
компенсаційних та 
природоохоронних 
заходів

Територія 
проектуван. 
не віднос. до 
територій та 
об ’єктів 
екомережі та 
культурної 
спадщини, 
СЗЗ, водоза
борів,водних 
об’єктів.

Інформація 
наведена у 
Звіті, розділ 
5.

О бгрун
товано
відхиле
но

врахова
но

4 Опис наслідків для довк ілля ,  
в г.ч., для зд о р о в ’ я населення, 
в т.ч., вторинних, к ум уля
ти вн и х, синергічних, коротко-  
, середньо- та  д овгострокови х  
(1, 3-5 га 10 р. відповідно, а за 
необхідності 50-100 p.), 
постійних і ти м часових ,  
позитивних і негативних  
наслідків

Деталізувати опис 
впливу на біо- 
різноманіття:

-питання потреби 
вирубки дерев та 
чагарників при 
реалізації ДГІТ;

Деталізувати опис 
впливу на ландшафт з 
врахуванням естетичної 
привабливості

Вирубка 
дерев, чагар
ників не 
планується.

Будівництво 
о б ’ єктів 
покращ ить 
лан дш аф т та 
естетичну 
привабли
вість

частково
врахова
но

5 Заходи, що передбачається  
вж и ти  для запобігання,  
зм енш енн я та  п о м ’ якш ен ня  
негати вни х  наслідків  
ви кон ан н я  ДДП

Описати заходи, 
спрямовані на 
уникнення. наскільки 
можливо, фрагментації 
території, зокрема її 
природних ділянок та 
ділянок, зайнятих 
культурною
рослинністю, В Т.Ч.. 

сіножатей, пасовищ, 
полезахисних смуг та ін. 
захисних насаджень.

Описати заходи, 
спрямовані на макс. 
збереження ділянок із 
грунтовим та 
рослинним покривом.

Планова 
забудова не 
спричинить 
фрагментації 
з/д. оскільки 
суміжні з/д 
забудовані

Здійснене
планування
території; в
т.ч., макс.
збережений
рельєф.
грунтове

врахова
но



О бгру н ту ван н я  вибору
в и п р авд ан и х  ал ь те р н а ти в ,  що 
розглядали ся , опис способу, в 
який зд ій сн ю валася  C E O ,  в 
г.ч., будь-які ускладнення  
(недостатн ість інф орм ації та  
технічних засобів під час 
створення т а к о ї  оцінки)

Описати заходи,
спрямовані на збереж. 
інших територій, що 
підлягають охороні 
згідно з вимогами ЗУ 
«Про екологічну мережу 
України», рішенням 
Закарпатської ОДА 
10.07.2014 №  1033 «Про 
затвердження схеми 
формування екологічної 
мережі Закарпатської 
області», рішення
Ужгородської райради 
09.12.101 1 №  199 «Про 
затвердження схеми 
екомережі
Ужгородського району»

Описати заходи,
спрямовані на збереж. 
Та належний догляд за 
зелен. насадженнями 
відповідно до ЗУ «Про 
рослинний світ», ЗУ 
«Про благоустрій н.п.», 
наказу Міністерства 
ЖКГ України від 
10.04.2006 №105

не
з

покриття

Земельна
ділянка
межує
об ’єктами
екомережі.

Проектом
передбачені
заходи для
покращення
санітарно-
гігієнічних
умов

В проекті
враховані
положення
перечислених
законів та
наказу.

Описати виправдані 
альтернативи (варіанти 
технологічних рішень 
або територіальні
альтернативи ( з 
обгрунтуванням причин 
вибору основного
варіанту.

Представити ситуаційну
схему
альтернативними
варіантами
(виправданими
альтернативами).

із

Запропонов.
альтернативні
варіанти
щодо
технічного та
технолог.
забезпечення
об'єкту
будівництва;

Альтернати
ви не
розглядали
ся у зв ’язку з 
відсутністю 
ін. ділянок

Ч астк о
во
врахова
но

*П ри  наявності зауваж ень чи пропозицій, які обгрунтовано відхилено або частково 
враховано.

7. За результатами обговорень, рекомендовано подати проект 
детального плану території на затвердження сесії Сторожницької сільської 
ради.



Письмові зауваження і пропозиції Департаменту екології та природніх 
ресурсів до Звіту про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ 
від 27.1 1.2019 №  2013/02-01.

Протокол громадських слухань додається.


