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Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 

доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 

навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і 

споруд об’єкту підприємства, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, 

виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, 

соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 

санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

- аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з 

точки зору екологічної ситуації, а саме: 

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка 

межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику 

поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність 

та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного 

середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в 

тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного 

середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, 

особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-

геологічних вишукувань; 

- консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

- розглянуто способи ліквідації наслідків; 

- особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками 

здійснення запланованої діяльності; 

- отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 

- проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 

містобудівної документації. 

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на 

стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного 

пункту та підвищення якості життя населення. 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 

документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників 

чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати 
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контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, 

будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового 

обслуговування, розвитку озеленених територій проектним рішенням. 

Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня 

показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і 

підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами 

інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що 

негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати 

необхідні заходи по їх усуненню. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної 

документації особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по 

інженерному обладнанню території, будівництву водопровідних, 

каналізаційних і теплових мереж, мереж газопостачання, дощової каналізації, 

очисних споруд, трасуванню магістральних вулиць і проїздів та їх завершення 

до вводу в експлуатацію житлових і громадських споруд. В процесі нагляду 

необхідно стежити за комплексністю забудови з обов'язковим завершенням 

будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування населення та 

благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків. 

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень 

щодо планувальної організації та функціонального зонування території. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Контролю підлягає прибережна захисна смуга р. Дніпро. 

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно 

перевіряти виконання рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У 

тому числі додержання санітарно-гігієнічних вимог до обладнання та режиму 

використання прибережних ділянок р. Дніпро у місцях масового відпочинку 

населення. 

 

 

 


