Довідка про консультації
Щодо ДДП проєкт генерального плану села Новолимарівка Біловодського району Луганської області та Звіт про
стратегічну екологічну оцінку документу державного планування «Генеральний план села Новолимарівка Біловодського
району Луганської області»
№

Уповноважений
орган

Зауваження/ пропозиції

з/п
1

Обґрунтування*

Міністерство енергетики та
захисту довкілля

1.1
2

Спосіб
врахування
(враховано/не
враховано/врах
овано частково)

Зауваження у визначений законодавством
термін не надходили
Департамент екології та
природних ресурсів Луганської
ОДА
Звертаємо увагу, що окрема інформація та
показники, зазначені у Звіті про СЕО,
стосуються території області загалом.
Відповідно до частини 2 статті 11 Закону у
Звіті про СЕО має бути відображена
інформація щодо екологічних проблем, які
стосуються безпосередньо документу
державного планування.
Пропонуємо зазначити посилання на
джерело інформації щодо відомостей,
зазначених у розділі 1 Звіту про СЕО:
наведених даних стосовно обсягів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря (у тому числі за видами
економічної
діяльності);
обсягів
забруднюючих речовин, що надходять зі
зворотними водами; обсягів шкідливих
речовин, що скидаються промисловими
підприємствами; обсягів накопичених
відходів та їх утворення.

Додано протоколи дослідження води поверхневих
водойм та повітря населених місць, які були
проведені ДУ “Луганський обласний центр МОЗ.
Матеріали в додатках.

враховано
Посилання вказано. “Стратегія розвитку Луганської
області до 2020 року”

враховано

Підрозділом «Зв’язок Генерального плану з
іншими
документами
державного
планування» розділу 1 «Зміст та основні
цілі документа державного планування,
його зв’язок з іншими документами
державного планування»…. інформація,
наведена у даному розділі, лише частково
цитує паспорти програм, фактично зв’язок
з ДДП не прослідковується. Крім того,
допущено ряд неточностей, а саме:
формулювання
назви
Регіональної
програми з охорони навколишнього
природного середовища Луганської області
на 2019-2025 роки;
Регіональна
програма
з
охорони
навколишнього природного середовища
Луганської області на 2019-2025 роки,
затверджена розпорядженням голови
обласної державної адміністрації −
керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 21 лютого 2019 року №
127;
некоректно зазначена дата у підпункті 3
«Екологічний паспорт регіону Луганської
області на 2019 рік». Екологічні паспорти
регіонів за відповідний рік формуються
щороку згідно з пунктом 1 розділу ІІІ
Порядку взаємодії Міністерства екології та
природних ресурсів України з обласними,
Київською і Севастопольскою міськими
державними адміністраціями з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища,
затвердженого
наказом
Мінприроди від 31.03.2017 № 150. У 2019
році звітним є 2018 рік.
Інформація
підрозділу
«Природнозаповідний
фонд»
розділу
2
«Характеристика поточного стану довкілля,

Визначено основні положення проекту містобудівної
документації, які перегукуються з відповідними
регіональними та обласними програмами.

враховано
Назву відкореговано

враховано
Дату виправлено

враховано
Рік подання звітності виправлено

враховано
Розділ «охорона навколишнього середовища» і
Пояснювальна записка ТОМ 1 відкореговані.
враховано

у тому числі здоров’я населення, та…. Крім
того, необхідно відредагувати назву
ботанічних
пам’яток
природи
«Двохсотрічні дуби» та «Ясенева захисна
лісосмуга». Також до назви територій та
об’єктів ПЗФ доцільно додати значення:
загальнодержавного чи місцевого.
У розділі 5 «Зобов’язання у сфері охорони
довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на
здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших
рівнях…..
- інформацію щодо юридичних засад
поводження з водними ресурсами в
частині дозволів наведено некоректно,
пропонуємо
відкоригувати
дану
інформацію відповідно до вимог чинного
законодавства;
інформація щодо основного чинного
законодавства та норм у сфері захисту
атмосферного повітря також потребує
коригування: відсутні посилання на дату та
номер постанов Кабінету Міністрів України,
частина цих нормативно-правових актів
втратила чинність. Також доцільним в
цьому розділі є посилання на норми
Закону
України
«Про
охорону
атмосферного повітря», який визначає
правові і організаційні основи та екологічні
вимоги в галузі охорони атмосферного
повітря.
- під час опису правових засад у сфері
поводження з відходами наведено
посилання тільки на повноваження
місцевих
державних
адміністрацій,
пропонуємо також додати посилання на
повноваження
органів
місцевого

Інформацію доопрацьовано

враховано
Інформацію відкореговано

враховано
Інформацію відкореговано

враховано

самоврядування у цій сфері
У розділі 9 «Заходи, передбачені для
здійснення
моніторингу
наслідків
виконання
документа
державного
планування для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення» в таблиці 13
«Екологічні індикатори для моніторингу
виконання генерального плану» у якості
джерела
даних
по
індикаторам
«середньодобовий вміст забруднюючих
речовин
у
атмосферному
повітрі»,
«утворення відходів (кількість тон на рік,
кількість кг на людину); відходи, як
вторинна сировина (тон в рік, % від
загальної
кількості
утворених)»,
«встановлення прибережних захисних
смуг» зазначено звіт підрозділу з охорони
навколишнього природного середовища.
Вважаємо за доречне конкретизувати
орган та/або підрозділ органу, звіт якого
буде використовуватись у якості джерела
інформації.
У
пункті
2.2.
«Аналіз
реалізації
попереднього
генерального
плану,
характеристика стану території населеного
пункту
та
існуючих
проблем
її
використання» розділу 2 «АНАЛІТИЧНА
ЧАСТИНА» Пояснювальної записки ТОМ 1
Генерального плану вказано, що внаслідок
порівняння даних державного земельного
кадастру та меж земельних ділянок за
контурами та огорожами, які склались в
натурі і відображені на інженернотопографічному
плані,
виявлено
розбіжність кадастрових та фактичних меж
земельних ділянок, що ускладнює аналіз та
прийняття
проектних
рішень
щодо
удосконалення функціонального зонування

Розділ відкореговано

враховано
Зміна цільового призначення земельних ділянок
передбачена лише на тих територіях, які вільні від
забудови і є землями запасу, решта територій
лишається з цільовим призначенням, яке визначено
на сьогоднішній день. Проектні рішення не
перешкоджають використанню ділянок за їх
цільовим призначенням.

Не враховано

та розмежування територій за різними
функціями. Передбачене проєктне рішення
не забезпечує використання присадибних
земельних ділянок за їх цільовим
призначенням.
Підпункт 3.11.3. «Каналізування» пункту
3.11 «Інженерне забезпечення» розділу 3
«ОБҐРУНТУВАННЯ
ТА
ПРОПОЗИЦІЇ»
Пояснювальної
записки
ТОМ
1
Генерального плану потребує редагування
в частині формулювання врахування вимог
Головного управління Держсанепідслужби
у Луганській області та Департаменту під
час уточнення на подальших стадіях
проектування (стадія «Проект» і «Робоча
документація») продуктивності очисних
споруд
Пропонуємо відкоригувати відповідну
інформацію у підпунктах 3.11.3., 3.11.5 та
3.11.7
пункту
3.11
«Інженерне
забезпечення» розділу 3 «ОБҐРУНТУВАННЯ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ» згідно з вимогами
чинного
законодавства
та
повноваженнями органів виконавчої влади
та/або їх територіальних підрозділів.
3

Міністерство охорони здоров’я
Зауваження у визначений законодавством
термін не надходили

4

Департамент охорони здоров’я
Луганської ОДА
Зауваження відсутні. Розділ погоджено
вцілому

Розділ відкореговано

враховано
Розділ відкореговано

враховано

