
ЗАЯВА  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  

проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя 

на 2019-2029 роки  «Зелене місто»  
 

1. ЗАМОВНИК (повна назва та поштова адреса): 

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, 

вул. Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037 

ВИКОНАВЕЦЬ (повна назва та поштова адреса): 

Приватне науково-технічне підприємство «Соціум», 

вул. Перемоги, б.9, прим. 1, м.Запоріжжя, 69001 

 
 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 

ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, 

плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні 

цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до 

них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування. 

Структурними підрозділами виконавчого комітету Запорізької міської 

ради розроблено проект Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 

2019-2029 роки «Зелене місто» (далі - Програма), що пропонується до 

затвердження рішенням Запорізької міської ради. 

Проект Програми розроблено з метою проведення комплексу заходів по 

збереженню, реконструкції та збільшенню зелених насаджень міста відповідно 

до державних будівельних і санітарних норм, утримання у здоровому та 

впорядкованому стані зелених насаджень та створення більш сприятливих умов 

для життєдіяльності людини. 

Заходи Програми мають стати основою для планування та фінансування 

реалізації проектів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту 

зелених насаджень, а також проведення робіт щодо поточного ремонту і 

утримання зелених насаджень. 

Програма направлена на утримання у здоровому та впорядкованому стані 

зелених насаджень; розробку планів реконструкції і збільшення зелених 

насаджень; забезпечення збалансованого розвитку міської зеленої зони. 

Програма визначатиме концепцію збереження, реконструкції та 

збільшення зелених зон міста, що базується на положеннях: 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; 

Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та 

збереження зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 №466; 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства від 10.04.2006 №105, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України  27 липня 2006 р. за №880/12754. 



Проект Програми розроблено з урахуванням положень містобудівної 

документації «Проект внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя», 

затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 27.09.2017 №31 «Про 

затвердження містобудівної документації «Проект внесення змін до 

генерального плану міста Запоріжжя» та внесення змін до генерального плану 

міста Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

15.09.2004 №4». 

 
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 частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля», проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у 

процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної 

частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає 

оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності. 

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження 

планованої діяльності відповідно до заходів Програми буде здійснюватися 

відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації 

документа державного планування Програми комплексного озеленення 

м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто», зокрема, мають бути оцінені 

наслідки для таких компонентів довкілля: 

ґрунти; 

атмосферне повітря; 

водні ресурси; 

стан фауни, флори, біорізноманіття; 

кліматичні фактори; 

безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я. 

Збереження, реконструкція та збільшення зелених зон це основні 

найважливіші елементи оптимізації міського середовища, які поліпшують 

кліматичні умови, беруть участь в очищенні повітря, несуть функціональне 

навантаження в ландшафтній організації міста. 

Примноження та оновлення зелених насаджень у такому техногенно-

навантаженому місті, як місто Запоріжжя є одним з пріоритетних напрямків 

діяльності міської влади. З цією метою, а також для покращення естетичного, 

санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та 

відпочинку населення, санітарно-захисних зон підприємств в нашому місті, 

щороку висаджується більше 2 тис. дерев. 

Наразі в м. Запоріжжя відсутня концепція збереження, реконструкції та 

збільшення зелених зон, запропонований проект Програми передбачає 



проведення комплексу заходів по збереженню, реконструкції та збільшенню 

зелених насаджень міста відповідно до державних будівельних і санітарних 

норм, утримання їх у здоровому та впорядкованому стані та створення більш 

сприятливих умов для життєдіяльності людини, що, в свою чергу, надасть 

тільки позитивний впив на здоров’я мешканців міста.  

б) для територій з природоохоронним статусом 

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації 

заходів Програми на території та об'єкти природно-заповідного фонду міста. 

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

населення 

Відсутні. 

 
5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті 

наступні альтернативи: 

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у 

випадку не затвердження зазначеного документа державного планування. 

Альтернатива 2: 

«Передбачення у проекті Програми комплексного озеленення 

м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» комплексу заходів без 

урахування заходів з утримання зелених насаджень у здоровому та 

впорядкованому стані, а також оновлення матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств міста». 

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде 

відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

 
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 акти законодавства, які мають відношення до 

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

доступна інформація. 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема буде здійснено: 

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, 

включаючи значення ключових екологічних показників; 

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки 

зору екологічної ситуації; 

забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній 

екологічній оцінці; 

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 

характеру; 

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан 

здоров’я населення; 

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля. 



 
7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, 

бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, 

санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; є елементами 

(частинами) об’єктів благоустрою. 

Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

повноважень, установлених законом.  

Благоустрій населених пунктів передбачає, зокрема, розроблення і 

здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій  

населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження 

об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших 

природних комплексів і об'єктів. 

Заходи, які передбачені проектом Програми комплексного озеленення 

м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто», направлені на реалізацію 

положень Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою та не передбачають негативні 

наслідки на довкілля та здоров’я населення. 

 
8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 

ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених 

статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування; 

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень); 

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень); 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень); 

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, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час 

підготовки документа державного планування; 



6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у 

тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування; 

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 

будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час 

здійснення такої оцінки); 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення; 

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності); 

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-

10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

 
9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА 

СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя 

на 2019-2029 роки «Зелене місто» подаються до  

управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, 

вул. Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037 

ecologzap@gmail.com 

контактний телефон: (061) 233 99 33 

 

Строк подання зауважень і пропозицій до 22 квітня 2019 року. 

mailto:ecologzap@gmail.com

