
 

ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки                                                      

проєкту Комплексної міської цільової програми екологічного 

благополуччя міста Києва на 2022 ̶ 2025 роки 

 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

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. 

Метою Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя 

міста Києва на 2022-2025 роки (далі – Програма) є забезпечення умов сталого 

економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації 

пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

населення, контролю за дотриманням благоустрою, сприяння вирішенню низки 

завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать 

розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів 

благоустрою. Проєкт Програми розроблений на виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06 травня 2021 року № 1013 «Про підготовку проєкту 

Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва 

на 2022-2025 роки». 

Напрями, пріоритетні завдання та програмні заходи  проєкту Програми 

розроблено на основі статистичної інформації, результатів реалізації 

попередньої міської цільової програми, існуючих тенденцій і проблем та 

відповідно до програмних документів державного та загальноміського рівня, а 

саме: Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№ 695, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 (в редакції рішення 

Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886), Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021- 2023 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23, Прогнозу 



бюджету міста Києва на 2021-2023 роки, затвердженого розпорядженням 

Київської міської державної адміністрації від 16 листопада 2020 року № 1810.  

 

Оперативна ціль, визначена Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року: 

забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу 

на довкілля. 

 

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» здійснення 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. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до 

першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено: 

- поводження з відходами: 

o операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами 

(оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і 

захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше; 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено: 

- інфраструктурні проекти: 

o проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, 

берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; 

o установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч 

кубічних метрів на добу і більше; 

- інші види діяльності: 

o прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 

водного фонду; 

o утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення 

побутових відходів. 

- господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір 

підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу тощо. 

Детально впливи від кожного з об’єктів планованої діяльності, 

передбачених проєктом Програми, і щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, будуть досліджені на стадії 



процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені 

ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки 

для таких складових довкілля: 

- атмосферне повітря (орієнтовно прогнозуються тимчасові  впливи під 

час виконання будівельних робіт тощо); 

- водні ресурси (орієнтовно прогнозуються тимчасові впливи під час 

виконання будівельних робіт та позитивні наслідки за рахунок заходів із 

паспортизації, впорядкування, покращення стану водних об’єктів); 

- земельні ресурси (орієнтовно прогнозуються позитивні наслідки за 

рахунок заходів щодо поводження з відходами, заходів з інженерної підготовки 

та захисту території тощо); 

- рослинний та тваринний світ, біорізноманіття (орієнтовно наслідки 

позитивні за рахунок заходів з озеленення міста, утримання зелених насаджень 

загального користування, відновлення лісів тощо); 

- наслідки для здоров’я населення (орієнтовно прогнозуються позитивні 

наслідки, так як Програма спрямована на забезпечення екологічної безпеки в 

столиці, підвищення рівня благоустрою та комфорту життя мешканців столиці 

тощо); 

б) для територій з природоохоронним статусом (негативні наслідки не 

очікуються, навпаки, прогнозуються позитивні наслідки за рахунок розроблення 

проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та 

організації їх територій, спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів 

природного заповідного фонду тощо). 

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

населення – не прогнозуються. 

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

якщо проєкт Програми не буде затверджено 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті 

наступні альтернативи: 

- альтернатива 1: «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та 

оцінка ситуації у випадку незатвердження відповідної Програми (документа 

державного планування місцевого рівня); 

- альтернатива 2: затвердження відповідної Програми (документа 

державного планування місцевого рівня). 

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 

інформація: доповіді про стан довкілля, статистична інформація, дані 

моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація. 

Передбачається збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, 

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей (процедура 

громадських обговорень). 

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки проєкту будуть 

проведені: 

- цільовий аналіз (формування блоку цілей охорони довкілля і 

подальший аналіз всіх елементів проєкту на відповідність цим цілям); 

- SWOT- аналіз (аналіз сильних і слабких сторін проекту з точки зору 

екологічної ситуації); 

- проведення оцінки впливу проєкту на складові довкілля та на стан 

здоров’я населення. 

Заплановано проведення низки оцінок: аналіз контексту планування, 

аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його змін, аналіз стану здоров’я 

населення та аналіз наслідків реалізації Програми, оцінка альтернативних 

сценаріїв, оцінка рекомендованих заходів щодо пом’якшення впливу на 

довкілля, у т. ч. для здоров’я населення тощо. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення 

та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

Програма як документ державного планування місцевого рівня передбачає 

такі заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків для здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки та 

раціонального використання природних ресурсів, зокрема: 

- заходи щодо охорони та раціонального використання природного 

середовища, за рахунок: 

- розробки проєктів землеустрою щодо відведення у постійне 

користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного 

фонду (парків та скверів) м.Києва;  

- розроблення проєктів створення територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду та організації їх територій; 

- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об'єктів природного заповідного фонду; 

- паспортизації малих річок і водойм; 

- створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання 

забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва; 

-  заходи з озеленення міста; 

- заходи щодо впровадження сучасних методів переробки твердих 

побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах за рахунок 

спорудження установок для утилізації рослинних відходів; 



- впровадження сучасної системи контролю (моніторинг) за станом 

довкілля тощо. 

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». 

Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку: 

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

іншими документами державного планування; 

2) 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); 

3) 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); 

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, розраховане на широку 

аудиторію. 



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

подання 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції: Управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080. 

Строки подання зауважень і пропозицій: 15 днів з дня публікації цієї заяви 

(відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку»). 

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не 

розглядаються. 

Відповідальна особа Сідіченко Віталія Петрівна, контактні телефони:       

044-366 6412, 3666410. 

 

 

 

Начальник                                                                  Олександр ВОЗНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віталія Сідіченко  

3666412 
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