
Довідка про консультації 
з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту 

«Детальний план території для розміщення регіонального сервісного центру ТОВ «УКРАВІТ АГРО» 

по вулиці Ягільницька в м. Чортків Тернопільської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту 

№ 

з/п 

Уповноважений 

орган 

Редакція частини 

проєкту ДДП/звіту 

про СЕО, до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження / пропозиція Спосіб врахування 

(враховано/ 

не враховано/ 

враховано частково) 

Обґрунтування* 

До проєкту ДДП 

1.  Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України 

 Згідно зі статтею 19 Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»: 

детальний план території 

деталізує положення генерального 

плану населеного пункту або 

комплексного плану та визначає 

планувальну організацію і 

розвиток частини території 

населеного пункту або території за 

його межами без зміни 

функціонального призначення цієї 

території; 

детальні плани територій 

одночасно з їх затвердженням 

стають невід’ємними складовими 

генерального плану населеного 

пункту та/або комплексного 

плану. 

За наведеною у Проекті 

інформацією (стор. 9, 10 та ін.) 

«Детальний план забудови» 

Враховано частково   Генеральний план міста Чорткова  

розробленого проектним інститутом   

«ДІПРОМІСТО» м.Київ , затверджений 

рішенням Чортківсьої міської ради №185 

від 28.01.2021. 

Проектні рішення Детального плану 

території виконано у відповідності до 

положень Генерального плану міста  

Чортків. 

Прийняте Детальним планом 

функціональне зонування території 

відповідає рішенням Генерального плану 

міста Чортків (дивись аркуш ГП-3). 

Існуючі та проектні обмеження у 

використанні проектної та суміжних 

територій відображено на кресленнях 

відповідно ГП-2; ГП-4. 



розроблено СПД ФО ОГОНЬОК 

В.С. на підставі таких даних: 

«Генеральний план міста 

Чортків, розроблений ДП 

УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. 

Ю.М. Білоконя м. Київ в 2019 

році)». 

У той же час: 

у матеріалах Проекту не 

наведені реквізити рішення про 

затвердження Генерального плану 

міста Чортків (далі - Генплан). 

Слід зазначити, що Міндовкілля 

листом від 10.09.2020 № 25/5-

21/4666-20 надало Чортківській 

міській раді зауваження та 

пропозиції до проекту Генплану. 

Інформація про затвердження 

проекту Генплану, відповідно до 

вимог статті 16 Закону України 

«Про стратегічну екологічну 

оцінку», до Міндовкілля не 

надходила; 

відсутнє належне 

підтвердження відповідності 

рішень Проекту Генплану (у тому 

числі, в частині урахування 

передбачених Генпланом 

перспективного функціонального 

зонування території проектування, 

обмежень у використанні 

земель/планувальних обмежень). 

До звіту про СЕО 



1.  Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Тернопільської 

обласної 

військової 

адміністрації  

Таблиця 5.1. 

«Основні 

екологічні 

проблеми і ризики 

впливу на здоров’я 

населення» 

підрозділу 5 

«Екологічні 

проблеми, у тому 

числі ризики 

впливу на здоров’я 

населення, які 

стосуються 

документа 

державного 

планування, 

зокрема щодо 

територій з 

природоохоронним 

статусом (за 

адміністративними 

даними, 

статистичною 

інформацією та 

результатами 

досліджень)» 

розділу «Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища (в 

обсязі звіту про 

стратегічну 

екологічну 

Змінити формулювання „Збір тари 

та упаковки, заключення договорів 

для передачі ресурсоцінних 

компонентів на утилізацію” на 

„Збір тари та упаковки, інших 

видів вторинної сировини, 

заключення договорів для 

передачі ресурсоцінних 

компонентів на переробку”. 

Враховано Формулювання виправлено. 



оцінку)» 

2.   Підрозділ 8 

„Заходи, що 

передбачається 

вжити для 

запобігання, 

зменшення та 

пом’якшення 

негативних 

наслідків 

виконання 

документа 

державного 

планування” 

розділу „Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища (в 

обсязі звіту про 

стратегічну 

екологічну 

оцінку)” 

Доповнити наступним заходом 

„Під час погодження проектної 

документації на будівництво 

об’єктів, будівель та споруд 

необхідно здійснювати контроль 

щодо наявності розділу „Оцінка 

впливу на навколишнє 

середовище” в складі робочої 

документації та здійснення 

процедури „Оцінка впливу на 

довкілля” при реалізації планової 

діяльності для об’єктів, що 

потребують проведення такої 

процедури (перелік відповідних 

об’єктів визначений Законом 

України „Про оцінку впливу на 

довкілля”). 

Враховано Підрозділ 8 „Заходи, що передбачається 

вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного 

планування” доповнено. 

3.  Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України 

 Звертаємо увагу, що відповідно 

до статті 48 Закону України «Про 

охорону земель» при здійсненні 

містобудівної діяльності 

необхідно передбачати заходи 

щодо: 

максимального збереження 

площі земельних ділянок з 

ґрунтовим і рослинним покривом; 

зняття та складування у 

визначених місцях родючого шару 

Враховано Підрозділ 8.2 «Захист геологічного та 

водного середовища, ґрунтів» доповнено 

заходами щодо охорони земель. 



ґрунту з наступним 

використанням його для 

поліпшення малопродуктивних 

угідь, рекультивації земель та 

благоустрою населених пунктів і 

промислових зон; 

недопущення порушення 

гідрологічного режиму земельних 

ділянок; 

дотримання екологічних вимог, 

установлених законодавством 

України, при проєктуванні, 

розміщенні та будівництві 

об'єктів. 

4.    У Проекті та Звіті має бути 

забезпечено викладення повних 

відомостей щодо 

природоохоронних територій та 

об’єктів, забезпечення їх 

збереження та дотримання режиму 

(чітко зазначивши про наявність 

чи відсутність кожного з них, 

вплив на них та наслідки для них 

тощо), виходячи з визначення, 

наведеного у підпункті 26 пункту 

2 Порядку розроблення, 

оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної 

документації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.09.2021 № 926: 

природоохоронні території та 

об’єкти - території та об’єкти 

Не враховано  В підрозділі 3.6. «Екологічна мережа, 

природно-заповідний фонд, 

біорізноманіття» зазначено про 

відсутність природоохоронних територій 

на проектованій ділянці. Крім того 

наведено перелік та схеми (рис.3.6.1, 

рис.3.6.2) розташування найближчих 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України із зазначенням відстані до них. 

Також на рис.3.6.3 зображена схема 

розташування найближчих територій 

Смарагдової мережі України. 

 



природно-заповідного фонду, їх 

функціональні та охоронні зони, 

території, зарезервовані з метою 

наступного заповідання, території 

та об’єкти екомережі, території 

Смарагдової мережі, водно-

болотні угіддя міжнародного 

значення, біосферні резервати 

програми ЮНЕСКО «Людина і 

біосфера», об’єкти всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

5.    Відомості щодо територій та 

об’єктів екомережі, слід наводити, 

зокрема з урахуванням переліку 

складових структурних елементів 

екомережі, який визначений 

статтею 5 Закону України «Про 

екологічну мережу України». 

Не враховано Відповідно до Регіональної схеми 

формування екологічної мережі 

Тернопільської області проектна ділянка 

розташована поза межами структурних 

елементів екомережі. 

6.   Розділ 9 Звіту Розглянуто лише одну 

альтернативу, а саме нульовий 

сценарій. 

Не враховано В розділі 9 «Обґрунтування вибору 

виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який 

здійснювалася стратегічна екологічна 

оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації та 

технічних засобів під час здійснення 

такої оцінки)» розглянуто дві 

альтернативи. 
*При наявності зауважень чи пропозицій, які обґрунтовано відхилено або частково враховано. 


