
Довідка про консультації з органами виконавчої влади 

До «Детального плану території для будівництва та обслуговування офісної будівлі по 

пров. Новомосковський, 2 у м. Покровськ Донецької області» 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 

Закону України «Про 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 10.08.2018 року встановлено, що: 

Відомості про консультації з центральними органами виконавчої влади, що 

реалізують державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища 

та охорони здоров’я, які стосуються стратегічної екологічної оцінки: 

1.Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 

інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав 

заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в 

електронному вигляді) до департаменту екології та природних ресурсів та до департаменту 

охорони здоров'я Донецької ОДА. 

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист з 

пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА № 10-

15/176/90-21 від 15.01.2021. 

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від 

Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА №01-57/25/0/71-21 від 06.01.20121 року в 

якому зазначено про відсутність зауважень та пропозицій.  

2. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та 

повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подав на паперових носіях та в 

електронному вигляді до Департаменту екології та природних ресурсів, до Департаменту 

охорони здоров'я Донецької ОДА, до Міністерства екології та природних ресурсів України та 

до Міністерства охорони здоров’я України.. 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист з пропозиціями 

від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА № 10-15/2224/90-21 від 

13.05.2021 року. 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист Департаменту 

охорони здоров’я Донецької ОДА №01-21/1853/0/71-21 від 27.04.20121 року з пропозиціями. 

 

 

 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та земельних відносин                                                                     О. Птушко 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток А 

Консультації з органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в 

сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, які 

стосуються стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану території та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку  

№ 

 

Орга

н 

вико

навч

ої 

влад

и, що 

реалі

зує 

держ

авну 

політ

ику,  

який 

надав  

заува

женн

я 

/проп

озиці

ї  

 

Зауваження / пропозиція 

Спосіб 

врахув

ання 

(повніс

тю 

врахов

ано,час

тково 

врахов

ано 

або 

обґрун

товано 

відхил

ено) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

1.  Склад графічних матеріалів 

детального плану території 

не відповідає передбаченому 

переліку згідно п.5 ДБН 1.1-

14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території»  

Повніс

тю 

врахов

ано 

Склад та зміст графічних матеріалів прийнято в 

проекті відповідно завдання на проектування з 

врахування вимог ДБН 1.1-14:2012  

2.  Звертаємо увагу, що 

відповідно п.5 ДБН 1.1-

14:2012, графічні матеріали 

детального плану території 

можуть бути поєднані та 

зображені сумісно тільки на 

території розташовану в 

сільських населених пунктах 

та на малих містах із 

численністю населення до 50 

тисяч осіб, у інших випадках 

графічні матеріали 

виконуються на окремих 

кресленнях.  
  

Врахов

ано 
Поєднання плану існуючого використання території 

з опорним планом прийнято на підставі завдання на 

проектування так як об’єкт будівництва розміщено в 

оточенні існуючої забудови на земельній ділянці з 

визначеними межами. 

3.  На схемі планувальних 

обмежень не нанесено 

основні джерела 

забруднення навколишнього 

середовища, а також 

санітарно-захисні зони 

відповідно до п. 5 ДБН 1.1-

14:2012  

Повніс

тю 

врахов

ано 

В межах території що розглядається  відсутні 

джерела забруднення навколишнього середовища та 

санітарно - захисні зони.  



4.  В п.1 наявні посилання на 

нормативно-правовий акт, 

назву якого наведено не 

вірно, а саме не 

«Господарчий кодекс 

України» а «Господарський 

кодекс України». Крім того, 

наявні посилання на 

нормативно-правові акти,  

які втратили чинність, а саме: 

ДБН В.2.2-9-99 «Громадські 

будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН В.2.3-5-

2001 «Споруди транспорту. 

Вулиці та дороги населених 

пунктів»  

 

 

Повніс

тю 

врахов

ано 

Зауваження враховано, а саме в текстової частині 

виправлено «Господарчий…..» на «Господарський».  

5.  В пункті 3.1 п.3 не надано 

характеристики стану 

навколишнього середовища 

відповідно до п.6 ДБН Б 1.1-

14:2012 

Врахов

ано 
В пункті 3 зазначена оцінка існуючої ситуації також 

п.3.1 стислий опис навколишнього середовища. 

Детальний опис наведено у Додатку 1 п.1.2 

Характеристики та поточний стан довкілля….. 

6.  В пункті 3.2 п.3 інформацію, 

щодо характеристики видів 

використання території, 

надано не в повному обсязі 

відповідно до п.6 ДБН Б 1.1-

14:2012 

Врахов

ано 
Інформацію щодо характеристик видів використання 

території надано з врахування «Плану зонування 

території» в межах розробки проекту ДПТ 

7.  В пункті 3.5 п.3 інформацію 

щодо інженерного 

забезпечення , розміщення 

інженерних мереж, споруд 

відповідно до п.6 ДБН Б 1.1-

14:2012. Не зазначено 

охоронні зони існуючих 

мереж електропостачання , 

водопостачання та 

газопостачання. 

Врахов

ано 
Охоронні зони існуючих мереж відображені в 

графічній частині лист 4 «План існуючого 

використання території. План червоних ліній. Схема 

планувальних обмежень» 

8.  Інформація наведена в пункті 

3.8 п.3 не відповідає 

інформації наведеній в 

пункті 3.5 п.3, щодо 

існуючих планувальних 

обмежень, так як не враховує 

існуючі лінії 

електропостачання та їх 

охоронні зони. 

Врахов

ано 
Враховано, приведено до відповідності 

9.  В п. 13 не зазначено 

відповідно до якого саме 

ДБН слід приймати 

протипожежні відстані. 

Врахов

ано 
п. 4 текстової частини посилання на ДБН В.1.1-

7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», п. 

13 стосується комплексного благоустрою території. 

10.  Інформація наведена в п.14 

стосовно містобудівних 

Врахов

ано 
Зміна цільового призначення земельної ділянки з 

подальшим розміщенням громадської офісної 



заходів щодо поліпшення 

стану навколишнього 

середовища не містить дієвих 

заходів з поліпшення стану 

навколишнього природного 

середовища. 

будівлі не має негативного впливу на довкілля,  

заходи які передбачені в п.14 враховують та не 

погіршують існуючий стан навколишнього 

природного середовища. 

До звіту про СЕО 

1. Депа

ртам

енту 

екол

огії 

та 

прир

одни

х 

ресур

сів 

Доне

цької 

ОДА 

В пункті 1.1 п.1 не описано 

зв’язок документа 

державного планування з 

іншими документами 

державного планування. 

Крім того, наявні посилання 

на нормативно-правовий акт, 

який втратив чинність, а 

саме: ДБН В.2.3-5-2001 

«Споруди транспорту. 

Вулиці та дороги населених 

пунктів»  

 Питання відхилене відповідно до ЗУ «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля». Об’єкт що розглядається не 

відноситься до об’єктів які несуть екологічну 

небезпеку. 

2. В пункті 1.1 п.1 назву 

проекту документа 

державного планування 

необхідно привести у 

відповідність до назви 

проекту державного 

планування  наведеної в 

листі Покровської міської 

ради від 12.04.2021 №01/25-

495. 

 Детальний план території не відноситься до проекту 

державного планування, в п.1.1 назва проекту 

відповідно до рішення Покровської міської ради 

№7/86-45 від 22.10.2020 «Про розробку детального 

плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування офісного приміщення по  

пров. Новомосковський, 2 у м. Покровськ Донецької 

області, Турко Андрія Вікторовича»   

  

3. Інформація наведена в 

підпункті 1.3 п.1 не 

відображає стан довкілля та 

здоров’я населення на 

територіях, які ймовірно 

зазнають впливу, що не дає 

можливості в подальшому 

оцінить наслідки виконання 

документа державного 

значення.  

врахов

ано 
Інформація наведена в межах розробки ДПТ, оцінка 

наслідків виконання документу державного значення 

не потребує так як детальний план території 

відноситься до документації місцевого значення.  

4. Не в повному обсязі надано 

інформацію щодо 

зобов’язань у сфері охорони 

довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на 

здоров’я населення, 

встановлені на 

міжнародному, державному 

та інших рівнях, що 

стосуются проекту 

документу державного 

планування, а також шляхи 

врахування таких 

  Інформація наведена в межах розробки ДПТ, оцінка 

наслідків виконання документу державного значення 

не потребує так як детальний план території 

відноситься до документації місцевого значення. 



зобов’язань під час 

підготовки проекту 

документу державного 

планування.  
 

5. В пункті 1.5 п.16 наявні 

посилання на Закон України 

«Про основні засади 

(Стратегію) державної 

екологічної політики на 

період до 2020 року», 

Стратегію розвитку 

Донецької області на період 

до 2020 року, Програма 

«Чисте повітря Донеччини 

2018-2020 роки та прогноз 

до 2030 року» слід 

зазначити, що термін дії 

даних документів 

державного планування 

наразі вже завершено. Крім 

того, в даному пункті 

зазначена недостовірна 

інформація щодо 

необхідності проходження 

процедури оцінки впливу на 

довкілля для об’єктів, що 

розташовані в межах 

детального плану . Об’єкти 

та види діяльності, що 

передбачені до реалізації 

детальним планом не 

відносятся до об’єктів та 

видів діяльності, щодо яких 

законодавством передбачено 

здійснення оцінки впливу на 

довкілля, про що також будо 

зазначено в заяві щодо 

визначення обсягу 

стратегічної екологічної 

оцінки.  

 Питання відхилене відповідно до ЗУ «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля» Об’єкт що розглядається не 

відноситься до об’єктів які несуть екологічну 

небезпеку. 

6.  Не надано виваженого 

обґрунтування вибору 

виправданих альтернатив, 

що розглядалися, опис 

способу, в який 

здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому 

числі будь-які ускладнення 

 Питання відхилене відповідно до ЗУ «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля» Об’єкт що розглядається не 

відноситься до об’єктів які несуть екологічну 

небезпеку. 

7.  Інформацію наведену в 

пункті 1.9 п.1 необхідно 

привести у відповідність до 

Порядку здійснення 

моніторингу наслідків 

виконання документа 

державного планування, у 

тому числі здоров’я 

населення, затвердженого 

постановою Кабінету 

 Детальний план території не відноситься до 

документації державного планування. 



 

 

 

 

 

 

 

Міністрів України від 16 

грудня 2020 р. №1272 
8.  Інформація наведена в 

резюме технічного 

характеру не відповідає 

пунктам 1.1-1.10 п.1 

 Зауваження прийнято, інформацію доповнено 


