
 

ЗАЯВА  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 

2021-2024 роки  

  

1) Замовник: 

Запорізька міська рада 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 

Вид документа державного планування – план заходів з реалізації 

стратегії розвитку міста.    

Стратегія розвитку м. Запоріжжя до 2028 року спрямована на досягнення 

стабільного зростання якості життя населення на основі збалансованого та 

узгодженого розвитку економіки та соціуму, що базується на інноваціях, 

ощадливому ставленні до природного середовища, з урахуванням стратегічних 

інтересів держави. 

У Стратегії визначені чотири стратегічних напрями:  

A. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження. 

B. Місто підприємництва та креативної економіки. 

C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики. 

D. Місто високої якості життя.  

План заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на 

період 2021-2024 роки ґрунтується на переході до системного та 

збалансованого планування на основі проєктного підходу. До Плану заходів 

увійшли проєктні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку 

міста. 

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) 

Кожний стратегічний напрям Плану заходів містить стратегічні та 

операційні цілі. У рамках цих цілей для кожного стратегічного напряму 

розроблені проєкти. Серед цих проєктів можуть бути проєкти, які відповідно до 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу 

на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для 

таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.   

4) Ймовірні наслідки: 

а) для довкілля: 

 Під час здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації 

Плану заходів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових 

довкілля: 

- атмосферне повітря; 

- водні ресурси; 



- відходи;  

- біорізноманіття; 

- наслідки для здоров’я населення. 

б) для територій з природоохоронним статусом: 

Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для територій з 

природоохоронним статусом.   

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі 

якщо документ державного планування не буде затверджено: 

Стратегією розвитку м. Запоріжжя до 2028 року визначено стратегічні 

напрями, стратегічні та операційні цілі щодо соціально-економічного розвитку 

міста до 2028 року. Тому План заходів з її реалізації не потребує 

альтернативних цілей та пріоритетів, а також альтернативних варіантів 

розвитку. 

У разі потреби, слід розглянути альтернативні варіанти заходів, 

спрямованих на забезпечення максимального можливого позитивного впливу 

Плану заходів і зведення до мінімуму його негативного впливу.      

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 навколишнього природного 

середовища; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; 

експертні оцінки; інша доступна інформація. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані 

такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно 

до контрольного переліку, експертний аналіз.  

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як 

інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.      

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування; 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 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; 

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. 

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до 

вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (розділ ІІІ). 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну 

екологічну оцінку: 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

- зміст та основні цілі Плану заходів з реалізації стратегії розвитку м. 

Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки; 

- характеристика поточного стану довкілля міста Запоріжжя; 

- основні екологічні проблеми міста Запоріжжя; 

- зобов’язання у сфері охорони довкілля; 

- ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Плану заходів; 

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання Плану заходів; 

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив; 

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

Плану заходів для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

- резюме. 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх 

подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації стратегії розвитку            

м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки подаються до  

департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради. 

Відповідальна особа: Качинська–Пилипчук Ірина Петрівна заступник 

директора департаменту економічного розвитку міської ради - ел.пошта: 

ekonomik2007@ukr.net, тел. 2334264. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів  дня офіційного 

опублікування. 

mailto:ekonomik2007@ukr.net

