
        Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану 

території яка розташована за адресою: 

вул.Центральна       с.Новокостянтинів        Летичівського 

району,Хмельницької області. 
  

Відповідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 

стаття 11, частина З, у складі містобудівної документації «Детальний план 

території для будівництва амбулаторії моно практики з житлом 1-2 лікаря по 

вул.. Центральній в с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької 

області» звітом про стратегічну екологічну оцінку є даний розділ "Охорона 

навколишнього природного середовища", який відповідає вимогам частини 

другої цієї статті. Відповідно до частини другої статті 11 вищезазначеного 

закону, звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження 

документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня 

деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів 

оцінювання таку інформацію: 

 Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування; 

Детальний план території розроблено на підставі Рішення 

Летичівської селищної ради № 17 від 30.08.2018 року згідно п.2 ст. 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 

3038-УІ. 

 Характеристику 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); 

За матеріалами Департаменту АПР, екології та природних ресурсів 

Хмельницької ОДА у лютому 2018 року були проведені моніторингові 

спостереження за станом атмосферного повітря Хмельницьким обласним 

центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті 

Хмельницькому. 
  

За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної 

дози гама- випромінювання протягом лютого не перевищувала допустимих 

рівнів і становила 11-12 мкР/год 

З показниками стану здоров’я населення можна ознайомитись на 

офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я Хмельниької ОДА. 

Прогнозовані зміни стану здоров’я проектом не визначаються, 

оскільки Згідно ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 16, 

частина 1, детальний план території не являється документом державного 

планування. 

 характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень); 

Відповідно до рішень ДПТ негативний вплив на стан довкілля, умови 



життєдіяльності населення та стан його здоров’я на прилеглих до 

амбулаторії територіях відсутній. 

Детальним планом згідно санітарних норм нормативна санітарно - 

захисна зона від території амбулаторії не передбачається. 

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, статистично» інформацією та результатами досліджень); 

ДПТ не являється документом державного планування. В межах 

територі опрацювання ДПТ територій з природоохоронним статусом не 

виявлено. 

 зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані і: 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, 

встановлені ш міжнародному, державному та інших рівнях, що 

стосуються документа державног< планування, а також шляхи 

врахування таких зобов’язань під час підготовкі документа 

державного планування; 

ДПТ не являється документом державного планування. 

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

у тому числ вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, 

середньо- та довгострокових (1, 3-ї та 10-15 років відповідно, а за 

необхідності - 0-100 років), постійних і тимчасових позитивних і 

негативних наслідків; 

Проектом передбачається розміщення амбулаторії. Санітарно захисна зона 

від об’єкта не передбачається. 

 

 

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров&apos;я України від 15 червня 1996 р. N 173, зовнішні межі 

санітарно-захисної зони передбачаються від об’єктів : класами шкідливості 

від І до V. Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємсті та 

інших об&apos;єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід 

встановлювати відповідне до діючих санітарних норм їх розміщення при 

підтвердженні достатності розмірів цих зон  

 заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування; 

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров&apos;я України від 19 червня 1996 р. N 173 територія амбулаторії має 

бути розпланованою та упорядкованою. З боку сельбищної території 

необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень. Проект 

організації озеленяя території слід розробляти в комплексі з проектом 

будівництва амбулаторії з першочерговою реалізацією заходів, передбачених 

на об’єкті. 

 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); 

При розробленні даного розділу виникали ускладнення у зв’язку з 

відсутністю публічної інформації на офіційних сайтах органів місцевого 

самоврядування (відсутність статистичних даних, даних, щодо проведення 

моніторингових досліджень, існуючого стану навколишнього середовища), 

яку потрібно використовувати при розробленні розділу «охорона 

навколишнього природного середовища». 

 заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення; 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

Здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в межах своєї 

компетенції покладається на замовника. 

 опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності); 

Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення відсутні. 

 резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку 

аудиторію. 

Детальні дослідження, оцінка впливу на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення буде здійснюватись на наступних етапах 

проектування об’єкта, коли будуть розроблятися наступні проектні технічні 

та технологічні рішення. 

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються 

проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект 

землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані 

розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних 

заходів цивільної оборони виконується разом з розробленням генерального 

плану населеного пункту або після нього. 

На період розроблення ДПТ Генеральний план с. Новокостянтинів не 

оновлювався та розділ ІТЗ ЦО не розроблявся. 

 


