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від 08.07.2021 № 077-3334 Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 

 

 

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                       

в межах повноважень, опрацьовано ваш лист від 01.07.2021 № 050/04-3787 

щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до 

документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася 

стратегічна екологічна оцінка. За результатами розгляду повідомляємо. 

Керуючись положеннями частини 7 статті 10 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», на підставі Критеріїв визначення наслідків 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджених наказом 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2020 

№ 213, та проаналізованих змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 24.12.2020 № 23/23, надаємо рекомендації про необхідність 

здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа 

державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка. 

 

Додаток: рекомендації про необхідність здійснення стратегічної 

екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, 

щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, на 3 арк. у 

1 прим. 

 

 

Начальник                                                                              Олександр ВОЗНИЙ 

 
 

 

 
Олена Бараболя 366 64 15 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 

про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного 

планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

1 Критерій так/ні Обґрунтування 

1 Виконання змін передбачатиме реалізацію нової 

(додаткової) діяльності, не передбаченої у 

документі державного планування, щодо якої 

законодавством передбачено здійснення процедури 

оцінки впливу на довкілля 

ні Виконання змін  не передбачатиме реалізацію нової 

(додаткової) діяльності, не передбаченої у документі 

державного планування, щодо якої законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля 

2 Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації 

визначеної у документі державного планування 

діяльності, щодо якої законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: 

характеристики та розміру (масштабів) здійснення 

діяльності1; 

місця провадження (розташування); умов 

здійснення діяльності; 

виділених природних та/або матеріальних ресурсів 

ні Виконання змін не передбачатиме зміни у реалізації 

визначеної у документі державного планування 

діяльності, щодо якої законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: 

характеристики та розміру (масштабів) здійснення 

діяльності; місця провадження (розташування); умов 

здійснення діяльності; виділених природних та/або 

матеріальних ресурсів 

3 Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації 

визначеної у документі державного планування 

діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на 

довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме 

здійснення оцінки впливу на довкілля 

ні Виконання змін  не передбачатиме зміну у реалізації 

визначеної у документі державного планування 

діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на 

довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме 

здійснення оцінки впливу на довкілля 

4 Зміни вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні 

наслідки для територій з природоохоронним 

статусом: 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

екологічної мережі, Смарагдової мережі 

ні Виконання змін  не передбачає ймовірні наслідки 

для територій з природоохоронним статусом: 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 

екологічної мережі, Смарагдової мережі 



1 Критерій так/ні Обґрунтування 

5 Зміни впливають на інші пов’язані документи 

державного планування, які приймаються на 

виконання документа державного планування, до 

якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням 

критеріїв, визначених у пункті 7 

ні Зміни не впливають на інші пов'язані документи 

державного планування, які приймаються на 

виконання документа державного планування, до 

якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням 

критеріїв, визначених у пункті 7 

6 Виконання зміни до документа державного 

планування може погіршити наявні екологічні 

проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного 

планування 

ні Виконання зміни до документа державного 

планування не погіршить наявні екологічні 

проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я 

населення, які стосуються документа державного 

планування 

7 Виконання змін ймовірно матиме значні наслідки 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення з 

урахуванням: 

ймовірності, тривалості, частоти та зворотності 

наслідків; 

кумулятивного характеру наслідків; 

транскордонного характеру наслідків; 

ризиків для здоров’я людей та довкілля (наприклад, 

викликаних аваріями); 

розмірів та просторового поширення наслідків 

(географічна територія та чисельність населення, які 

ймовірно зазнають впливу); 

наслідків для територій або ландшафтів, які мають 

охоронний статус на національному або 

міжнародному рівні 

ні Виконання змін не матиме значні наслідки для 

довкілля, у тому числі для здоров'я населення з 

урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та 

зворотності наслідків; кумулятивного характеру 

наслідків; транскордонного характеру наслідків; 

ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, 

викликаних аваріями); розмірів та просторового 

поширення наслідків (географічна територія та 

чисельність населення, які ймовірно зазнають 

впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які 

мають охоронний статус на національному або 

міжнародному рівні 

8 Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до 

заходів, які передбачалося вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

ні Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін 

до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, 

зменшення та пом'якшення негативних наслідків 



1 Критерій так/ні Обґрунтування 

виконання документа державного планування виконання документа державного планування 

9 Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до 

заходів, передбачених для здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

ні Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін 

до заходів, передбачених для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров'я населення 

Висновки про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки* або про відсутність такої необхідності: 

необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо 

якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, –  Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 – відсутня.  
 

 

Начальник Управління екології та 

природних ресурсів 

 

 

                           ____________________________________              Олександр ВОЗНИЙ 
(підпис, ініціали, прізвище) 

  
________ 
* До рішення додаються зауваження і пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку (за 

наявності). 
-

1 За винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1010. 

 


