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С таросалтівськом у селищ ном у голові

Е дуарду К О Н О В А Л О В У

вул. Перемоги, буд. 15, смт. Старий 

Салтів, Чугуївський район, Харківська 

область, 62560

Ш ановний пане Едуарде!

Департаментом захисту довкілля та природокористування обласної державної 

адміністрації (далі -  Департамент) розглянуто проект документа державного 

планування (далі -  проект ДДП) «План соціально-економічного розвитку 

Старосалтівської територіальної громади Чугуївського району Х арківської області 

до 2026 року» та відповідний звіт про стратегічну екологічну оцінку, в зв ’язку 

з чим повідомляємо наступне.

План соціально-економічного розвитку Старосалтівської територіальної 

громади Чугуївського району Х арківської області до 2026 року підготовлений на 

основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу територіальної 

громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного 

розвитку та прогнозні показники на 2021-2026 роки, а також  заходи, спрямовані на 

забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня 

життя меш канців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого 

використання внутріш нього і зовніш нього потенціалу та збереження унікальних 

духовних і культурних традицій.

М етою цього П лану соціально-економічного розвитку Старосалтівської 

територіальної громади є розроблення комплексу м істобудівної та землевпорядної 

документації для обґрунтування основних довгострокових та поточних 

пріоритетів розвитку територіальної громади, динамічного збалансованого 

соціально-економічного розвитку громади, гармонійного узгодження інтересів та 

ефективної взаємодії влади, бізнесу та громадськості, залучення інвестицій в 

громаду.

План соціально-економічного розвитку Старосалтівської територіальної 

громади Чугуївського району Харківської області до 2026 року передбачає 

реалізацію  стратегічних цілей та проектів, спрямованих
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пом ’якш ення д ії чинників, ш кідливих для навколишнього природного середовищ а 

та здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, відтворення та 

підтримання у належному стані природних ресурсів на території Старо салтівської 

територіальної громади.

Серед основних завдань та  заходів П лану соціально-економічного розвитку 

Старо салтівської територіальної громади, в тому числі в рамках розвитку технічної 

інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади, можна виділити: 

будівництва та капітального ремонту водних свердловин; 

заміни запірно-регулю ю чої арматури з установкою  контрольно- 

вимірю вальних приладів і автоматики;

обладнання водозабірного вузла установкою  для профілактичного 

знезараження води;

реконструкції, капітального ремонту, модернізації мереж  централізованої 

системи водопостачання та водовідведення;

реконструкції, капітального ремонту очисних споруд каналізації; 

модернізації систем опалення, без впровадження енергозбереження, 

енергоефективності та заходів комплексної термомодернізації комунальних 

об’єктів;

облаш тування полігону твердих побутових відходів;

впровадження інтегрованого поводження з побутовими відходами на 

території Старосалтівської територіальної громади на основі ефективного 

використання фінансових ресурсів та з використанням моделі міжмуніципального 

співробітництва;

забезпечення 100% охоплення населення послугами з вивезення побутових 

відходів та рідких нечистот ш ляхом придбання та подальш ої експлуатації 

комунальної техніки (спеціально обладнаних для вивезення побутових відходів та 

рідких нечистот транспортних засобів та  інш ої техніки), придбання необхідної 

кількості устаткування (контейнерів);

розроблення схеми санітарного очищення території Старосалтівської 

територіальної громади;

збільш ення укладених договорів з юридичними особами на вивіз ТПВ/ рідких 

нечистот;

збільш ення укладених договорів з фізичними особами на вивіз ТП В/ рідких 

нечистот;

ліквідації стихійних смітників;

охоплення закладів освіти на вивіз ТПВ;

додаткового охоплено вивозом ТПВ населених пунктів;

придбання обладнання для пресування П ЕТ пляш ок, а також забезпечення 

умов для організованого відпочинку населення та інше, забезпечить послаблення 

можливого впливу на навколишнє природне середовищ е та здоров’я населення.

План соціально-економічного розвитку Старосалтівської територіальної 

громади Чугуївського району Х арківської області до 2026 року, у  процесі його 

виконання, може уточнюватися. Зміни і доповнення до проекту ДДП 

затверджую ться ріш еннями сесії.



Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» -  

вказана в проекті ДД П  планована діяльність може мати значний вплив на довкілля 

і підлягає оцінці впливу на довкілля. Здійснення оцінки впливу на довкілля є 

обов’язковим до прийняття ріш ення про провадження вказаної планованої 

діяльності.

Розділ 2 «О хорона навколиш нього природного середовищ а» проекту ДДП -  

Звіт про стратегічну екологічну оцінку П лану соціально-економічного розвитку 

Старосалтівської територіальної громади Чугуївського району Х арківської області 

до 2026 року розроблений ТОВ «ЕКОСТАНДАРТ-ПЛЮ С» у 2021 році.

З метою виконання вимог пункту 3 статті 13 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» Департамент надає наступні зауваження і пропозиції до 

проекту ДДП та звіту про стратегічну екологічну оцінку:

здійснити оцінку впливу на довкілля до прийняття ріш ення про впровадження 

планованої діяльності щодо будівництва трубопроводів для транспортування води 

на далекі відстані, видобування корисних копалин, крім  корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в 

межах наданих їм земельних ділянок, утилізації, видалення, оброблення, 

знешкодження, захоронення побутових відходів, а також господарська діяльність, 

що призводить до скидання забрудню ю чих речовин у водні об’єкти -  можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у  відповідності 

до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

здійснити оцінку впливу на довкілля до прийняття ріш ення про впровадження 

планованої діяльності з реалізації проектів і заходів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у  відповідності до 

вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

забезпечити виконання вимог діючого законодавства щодо охорони довкілля, 

зокрема Водного та Земельного кодексів України, Законів України «Про 

природно-заповідний фонд», «Про відходи», інш их нормативно-правових актів у 

сфері охорони навколиш нього природного середовищ а та охорони здоров’я 

населення;

встановлення та дотримання санітарно-захисних зон від об ’єктів, які є 

джерелами викидів/скидів забрудню ю чих речовин, підвищ ених рівнів шуму, 

вібрації;

забезпечити дотримання вимог Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом М іністерства охорони здоров’я 

України від 19.06.1996 №  173;

отримати документи дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього 

природного середовищ а згідно вимог природоохоронного законодавства (для 

суб’єктів господарювання);

здійсню вати викиди забрудню ю чих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних дж ерел за  наявністю дозволу на викиди;

забезпечити безпереш кодний доступ громадян до узбережжя водних об ’єктів 

для загального водокористування та передбачити місця для влаш тування пляжної 

зони;



забезпечити визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів та 

дотримуватися правового режиму поясів зон санітарної охорони згідно вимог 

постанови Кабінету М іністрів України «Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об ’єктів» від 18.12.1998 №  2024;

забезпечити виконання вимог Закону У країни «Про питну воду та питне 

водопостачання», використання води для питних потреб населення тільки 

відповідної якості води за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, 

паразитологічні), санітарно-хім ічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно- 

токсикологічні), радіаційними показниками, з дотриманням вимог ДСанПІН 2.2.4- 

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної якості, призначеної для споживання 

людиною» з урахуванням водопідготовки;

здійсню вати забір води з водних об ’єктів (артезіанських свердловин) та скид 

стічних вод у  водний об ’єкт за наявністю дозволу на спеціальне 

водокористування;

забезпечити дотримання вимог Водного кодексу України, в тому числі 

стосовно заборони скиду стічних вод, використовую чи рельєф місцевості (балки, 

пониззя, кар’єри тощо);

забезпечити організацію  водовідведення та очищ ення поверхневих (дощових 

і талих) стічних вод з території населених пунктів Старосалтівської громади;

забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту ДДП  щодо 

реконструкції дію чих очисних споруд повної біологічної очистки КУ-200 

(потужністю 700 м3/добу, введені в експлуатацію  у 1979 році), які перебувають 

у поганому технічному стані, більшість систем вичерпали ресурс або 

не працюють, з визначенням методів очищення стічних вод для водовідведення 

стічних вод Старосалтівської громади;

забезпечити розроблення проектної документації на реконструкцію  діючих 

очисних споруд повної біологічної очистки КУ-200 (потужністю 700 м3/добу, 

введені в експлуатацію  у 1979 році), які перебуваю ть у поганому технічному стані, 

більшість систем вичерпали ресурс або не працюють, з визначенням методів 

очищення стічних вод для водовідведення стічних вод Старосалтівської громади 

з обов’язковим проведенням процедури оцінки впливу на довкілля означеної 

планованої діяльності;

дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання 

забрудню ю чих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання 

води та лім ітів скидання забрудню ю чих речовин, а також санітарних та інших 

вимог щодо впорядкування території Старосалтівської територіальної громади;

розглянути можливість розміщ ення полігону твердих побутових відходів на 

території Старосалтівської громади за межами населених пунктів з дотриманням 

вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 

затверджених наказом М іністерства охорони здоров’я У країни від 19.06.1996 

№ 173, Водного кодексу України, постанови Кабінету М іністрів України «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об ’єктів» від 18.12.1998 №  2024 та 

з урахуванням рельєфу місцевості;

забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту ДДП  щодо 

вибору місця розташ ування полігону твердих побутових відходів на території 

Старосалтівської громади та визначення технологій зберігання, сортування,



оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знеш кодж ення і захоронения 

відходів;

забезпечити розроблення проектної документації на будівництво полігону 

твердих побутових відходів на території Старосалтівської громади та визначення 

технологій зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, 

видалення, знеш кодж ення і захоронения відходів з обов’язковим проведенням 

процедури оцінки впливу на довкілля означеної планованої діяльності;

забезпечити здійснення операцій щодо збирання, зберігання, 

транспортування та утилізації відходів з дотримання норм екологічної безпеки та 

Закону України «Про відходи»;

забезпечити впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, 

облаш тування спеціально обладнаних для розміщ ення контейнерів для 

тимчасового зберігання ТПВ;

на виконання вимог Закону України «Про відходи» розробити схему 

санітарного очищ ення території Старосалтівської територіальної громади;

забезпечити здійснення моніторингу наслідків виконання ДД П  для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його 

результати на своєму офіційному вебсайті у  мережі Інтернет та  у разі виявлення 

непередбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вжити заходів для їх усунення.

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів 

за відсутністю документів дозвільного характеру у сфері екології та природних 

ресурсів, якщ о не забезпечено в повному обсязі додерж ання екологічних умов.

Додатково повідомляємо, що відповідно до вимог статті 16 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» замовник ДДП протягом п ’яти робочих днів з 

дня затвердження документа державного планування розміщ ує на своєму 

офіційному вебсайті затверджений документ державного планування, заходи, 

передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і 

письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у  сфері охорони навколишнього природного середовищ а, щодо 

стратегічної екологічної оцінки.
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