
ЗАЯВА  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту Стратегії економічного розвитку міста Покровська до 2030 р. 

 

1) ЗАМОВНИК 

Покровська міська рада Донецької області. 

2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Покровською міською радою була розроблена Стратегія економічного 

розвитку міста Покровська Донецької області на період до 2030 року (далі – 

Стратегія), що пропонується до затвердження рішенням Покровської міської 

ради. 

Відповідно до пункту 3) частини1 статті 1 розділу І Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» Стратегія є документом державного 

планування. 

Мета Стратегії полягає у вирішенні спільних проблем і реалізації спільних 

завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального 

використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя 

населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної 

організації суспільства. 

У стратегії визначені місія, стратегічне бачення, сценарії та напрями 

розвитку. 

Стратегічне бачення: 

Покровськ 2030 – заможна громада, в якій реалізовано промислово-

інвестиційний та інтелектуальний потенціал, динамічно розвивається 

підприємницький сектор, безпечне, комфортне та квітуче місто, культурно-

освітній центр західного Донбасу, прославлений світовим тріумфом Щедрика. 

Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду до реалізації 

стратегічного бачення, забезпечуватиметься рухом за такими стратегічними 

напрямами розвитку: 

Напрям А. Економічний розвиток міста. 

Напрям В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля. 

Напрям С. Формування активної відповідальної громади. 

Стратегія розвитку міста не суперечить Стратегії розвитку Донецької 

області до 2027 року. 

 

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО 

РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ) 

Відповідно до пункту 3) частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» установки для зберігання (понад 10 років) відпрацьованого 

ядерного палива відносяться до першої категорії видів планованої діяльності та 
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об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля. 

Методологія розроблення Стратегії розвитку міста передбачає 

розроблення Плану її реалізації. Для кожного з визначених напрямів розвитку 

розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких визначаються цілі 

нижчого порядку – оперативні цілі. За кожною оперативною ціллю 

розробляється низка проектів. Серед цих проектів можуть бути проекти, які, 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності, зокрема: створення індустріального парку, видобування природних 

ресурсів, створення туристичного кластеру, будівництво нового житла, 

поводження з побутовими відходами, створення рекреаційних зон, насадження 

лісу тощо. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на 

довкілля.  

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ 

а) для довкілля:  

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути 

оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії на такі компоненти довкілля: 

 атмосферне повітря; 

 водні ресурси; 

 біорізноманіття та рекреаційні зоні; 

 земельні ресурси; 

 кліматичні фактори; 

 наслідки для здоров’я.  

б) для територій з природоохоронним статусом 

На території міста Покровська відсутні об’єкти природно-заповідного 

фонду. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

Реалізація Стратегії не передбачає транскордонних наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, оскільки територія міста 

Покровська знаходиться у значній відстані від межі сусідніх держав.  

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної 

ситуації в Донецькій області, а також прогнозах макроекономічних впливів 

можна припустити наступні сценарії розвитку: 

нульовий: тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не 

затвердження зазначеного документа державного планування; 

песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем 

«спрацюють» і ці ризики настануть з високою ймовірністю, значно погіршать 

існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з провадження Стратегії; 
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інерційний, або трендовий: усе в зовнішньому оточенні «йде, як сьогодні», 

зовнішні можливості та загрози, що виникають, компенсується; 

оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за 

умови успішної реалізації Стратегії, докладання зусиль «з середини системи» 

або через вдалий збіг обставин і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми 

можливостями. 

Оскільки останній сценарій є найбільш імовірним, він став базою для 

формулювання стратегічного бачення та місії міста. Тому в разі потреби 

виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах цього сценарію. 

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І 

КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана 

наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; 

інформація, яка включена в інші законодавчі акти, які мають відношення до 

проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша 

доступна інформація. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі 

аналітичні методи: 

порівняльний аналіз міських показників із середніми показниками по 

регіону та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї 

типології; 

аналіз тенденцій; 

SWOT-аналіз. 

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як 

інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, 

участь у засіданнях Робочої групи з розробки Стратегії економічного розвитку 

міста Покровська Донецької області на період до 2030 року. 

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, 

зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені 

законодавством. Так, Закон України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього 

середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з 

додержанням обов'язкових екологічних вимог:  

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій;  
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б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 

виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 

природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного 

середовища і безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також 

інших територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 

екологічних прав інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 

біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з 

поводженням з генетично модифікованими організмами. 

У результаті здійснення СЕО проекту Стратегії будуть сформовані заходи 

і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних 

наслідків на довкілля, у тому числі здоров'я населення, які можуть виникнути 

під час реалізації Стратегії. 

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах 

проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до 

вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення" і з урахуванням інших чинних нормативно-правових 

актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО 

СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ; 

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних 

рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І 

ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проекту Стратегії економічного розвитку міста Покровська 

Донецької області на період до 2030 року просимо надавати у письмовому 

вигляді до  відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської, 

поштова адреса: пл.. Шибанкова, 11, каб. 16, м. Покровськ. 

Відповідальна особа: Начальник відділу  Швець Ірина Миколаївна, т. 

0665518205, E-mail Ekolog.pmr@gmail.com.  

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня 

опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
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проекту Стратегії економічного розвитку міста Покровська Донецької області 

на період до 2030 року. 

 


