




ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 

«Детального плану території (1,2900 га, кадастровий номер 5124380900:02:001:0062 «для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу» (код КВЦПЗ 12,11)) для розміщення автозаправного комплексу - автозаправної станції 

(включаючи електричну зарядну станцію) з об’єктами сервісного обслуговування водіїв, пасажирів (роздрібна торгівля 

продуктами харчування, розміщення закладу ресторанного господарства), автотранспорту (роздрібна торгівля 

запасними частинами, мастильними речовинами)» 
 

№ 

з\п 
Уповноважений орган 

Редакція 

частини 

проєкту 

ДДП/звіту про 

СЕО,до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження/пропозиції 

Спосіб 

врахування 

(враховано/ 

не враховано/ 

враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До проєкту ДДП 

1 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

---------- ---------- ---------- ---------- 

2 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Рішенням Дубинівської сільської 

(нині Савранської селищної) ради 

Савранського (нині Подільського) 

району Одеської області від 

12.02.2020 №№734-VII надано 

дозвіл на розробку містобудівної 

документації земельної ділянки 

площею 1,29 га розташованої в 

межах Дубинівської сільської ради 

Савранського району Одеської 

області, проте, відповідно до 

пояснювальної записки територія 

опрацювання детального плану 

не враховано 

Згідно вимог п.5.6 ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території», на всіх 

кресленнях детального плану 

території в межах населеного 

пункту зображають частини 

територій, прилеглих до тієї, що 

планується, завширшки не менше 

ніж 50 м з існуючою та проєктною 

забудовою. Межа території 

опрацювання завширшки 50 м 

вказана на кресленні відповідно до 

цих вимог. Площа території 



території складає 4,79 га. Необхідно 

обґрунтувати охоплення детальним 

планом більшої площі території, 

ніж зазначено в рішенні. 

опрацювання, охоплена цією межею 

складає 4,79 га. Площа земельної 

ділянки, на якій планується 

розміщення автозаправного 

комплексу складає 1,29 га. 

3 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Якість графічних складових 

пояснювальної записки 

«Викопіювання з Генерального 

плану «Планування та забудови с. 

Дубинове» та «Викопіювання з 

Проектного плану Проекту 

районного планування 

Савранського району», а також 

графічного матеріалу «Схема 

розташування території у 

планувальній структурі Одеської 

області» не дає можливості 

визначити функціональне 

використання території, на яку 

розроблено детальний план 

території (вимоги розділу 5 ДБН 

Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території»). 

не враховано 

Розділ 5 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад 

та зміст детального плану 

території» не містить вимог щодо 

оформлення текстових матеріалів 

детального плану території. 

Натомість, розділ 6 ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території» містить вимоги 

щодо змісту текстових матеріалів 

детального плану території, серед 

яких відсутні вимоги щодо якості 

графічних складових 

пояснювальної записки. 

Графічні складові пояснювальної 

записки «Викопіювання з 

Генерального плану «Планування та 

забудови с. Дубинове», 

«Викопіювання з Проектного плану 

Проекту районного планування 

Савранського району» та «Схема 

розташування території у 

планувальній структурі Одеської 

області» використані у тому вигляді 

та якості, в якому вони існують на 

сьогоднішній день. 

4 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Відповідно до інформації 

Державного земельного кадастру 

про право власності та речові права 

на земельну ділянку від 24.11.2020 

не враховано 

Інформація про якісну 

характеристику ґрунтового 

покриву, шифр агровиробничої 

групи ґрунтів та дані щодо 



проектована земельна ділянка за 

категорією земель відноситься до 

земель сільськогосподарського 

призначення, тому матеріали 

детального плану необхідно 

доповнити інформацією про якісну 

характеристику ґрунтового покриву 

(шифр агровиробничої групи 

ґрунтів) та даними щодо віднесення 

їх до земель особливо цінного 

призначення (вимоги п.8 додатку Б 

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», п.2 ч.2 

ст.11 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку»). 

віднесення їх до земель особливо 

цінного призначення представлені у 

матеріалах текстової частини 

проєкту детального плану території 

стор. 24-26 пояснювальної записки 

Том 2 (шифр 115/12-2020-

ПЗ.ОНПС). 

7 
Міністерство охорони 

здоров'я України 
---------- ---------- ---------- ---------- 

8 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

----------- ---------- ---------- ---------- 

      До звіту про СЕО 

1 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

---------- ---------- ---------- ---------- 

2 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Розміщення, збирання, зберігання, 

оброблення, утилізацію та 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів здійснювати 

відповідно до вимог Закону України 

«Про відходи». 

враховано 

Враховуючи зауваження від 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації, 

внесено доповнення до текстової 

частини проєкту Розділ 4 

«Екологічні проблеми, в тому числі 



ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються 

документа державного планування, 

зокрема щодо території з 

природоохоронним статусом (за 

адміністративними даними, 

статичною інформацією та 

результатами досліджень)» стор. 47 

пояснювальної записки Том 2 

(шифр 115/2-2020-ПЗ.ОНПС). 

3 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Відповідно до Регіональної схеми 

формування екологічної мережі 

Одеської області, затвердженої 

рішенням Одеської обласної ради 

від 20.05.2011 №136-VI, територія 

Савранської селищної ради 

Подільського району Одеської 

області входить до складу 

Галицько-Слобожанського 

природного коридору національної 

екологічної мережі та Кодимсько-

Савранського регіонального 

екологічного коридору. Проте, на 

графічному матеріалі «Схема 

охорони навколишнього 

природного середовища» елементи 

екологічної мережі не позначено 

(вимоги ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 

«Настанова з виконання розділів 

«Охорона навколишнього 

природного середовища» у складі 

містобудівної документації»). 

Згідно з пунктом 4 статті 15 Закону 

України «Про екологічну мережу» 

враховано 

Враховуючи зауваження від 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації, 

внесено доповнення до графічної 

частини проєкту «Схема охорони 

навколишнього природного 

середовища» (шифр 115/2-2020-

ДПТ.ОНПС). 



регіональні та місцеві схеми 

формування екомережі, програми у 

сфері формування, збереження та 

використання екомережі є основою 

для розроблення усіх видів 

проектної документації при 

здійсненні господарської та іншої 

діяльності. 

4 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Відповідно до пункту 4 частини 3 

статті Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» друга категорія 

видів планової діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля і підлягають 

оцінці впливу на довкілля, серед 

іншого, включає поверхневе та 

підземне зберігання викопного 

палива чи продуктів їх переробки 

на площі 500 квадратних метрів і 

більше або об’ємом (для рідких та 

газоподібних) 15 кубічних метрів і 

більше; зміна цільового 

призначення (якщо нове 

призначення земель 

сільськогосподарського 

призначення відноситься хоча б до 

одного виду діяльності, зазначеного 

у частинах другій та третій цієї 

статті) та зміна цільового 

призначення особливо цінних 

земель. 

враховано 

Замовником буде здійснено оцінку 

впливу на довкілля планової 

діяльності відповідно до вимог 

Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля». 

 

5 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

---------- 

З метою недопущення порушення 

вимог природоохоронного 

законодавства, зазначені 
враховано 

Усі зауваження і пропозиції, 

одержані протягом встановленого у 

цій статті строку, підлягають 



державної адміністрації зауваження та пропозиції 

підлягають обов’язковому 

врахуванню та усуненню. 

обов’язковому розгляду 

замовником. Відповідно до вимог 

пункту 5 статті 13 Закону України 

«Про стратегічну екологічну 

оцінку» усі зауваження і пропозиції, 

одержані протягом встановленого у 

цій статті строку, підлягають 

обов’язковому розгляду 

замовником. За результатами 

розгляду замовник враховує 

одержані зауваження і пропозиції 

або мотивовано їх відхиляє. 

6 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Враховуючи вищезазначене, 

Департамент повернеться до 

розгляду матеріалів «Детального 

плану території (1,2900 га, 

кадастровий номер 

5124380900:02:001:0062 «для 

розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу» (код КВЦПЗ 

12,11)) для розміщення 

автозаправного комплексу - 

автозаправної станції (включаючи 

електричну зарядну станцію) з 

об’єктами сервісного 

обслуговування водіїв, пасажирів 

(роздрібна торгівля продуктами 

харчування, розміщення закладу 

ресторанного господарства), 

автотранспорту (роздрібна торгівля 

запасними частинами, мастильними 

речовинами)» зі звітом про 

стратегічну екологічну оцінку після 

усунення вищезазначених 

не враховано 

Вимогами Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» не 

передбачений повторний розгляд 

органами виконавчої влади проєкту 

документа державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку після отримання та 

прийняття до розгляду поданих 

зауважень та пропозицій. 

Натомість, пунктом 6 статті 13 

Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» передбачено 

підготування довідки про 

консультації в якій підсумовано 

отримані зауваження і пропозиції та 

зазначено, яким чином у документі 

державного планування та звіті про 

стратегічну екологічну оцінку 

враховані зауваження і пропозиції, 
 



зауважень та врахуванні 

пропозицій. 

7 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

---------- 

Звертаємо особливу увагу на 

необхідність дотримання вимог 

Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», у тому числі 

статті 12 (щодо підготовки довідки 

про громадське обговорення), статті 

13 (щодо підготовки довідки про 

консультації за результатами 

консультацій з органами виконавчої 

влади), статті 16 (щодо 

інформування про затвердження 

документа державного планування), 

статті 17 (щодо необхідності 

здійснення у межах своєї 

компетенції моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому 

числі для здоров1я населення , 

відповідно до вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1272 «Про 

затвердження порядку здійснення 

моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення». 

враховано 

Під час консультацій  щодо Звіту 

про СЕО було  дотримано вимоги 

Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», у тому числі 

статті 12 (щодо підготовки довідки 

про громадське обговорення), статті 

13 (щодо підготовки довідки про 

консультації за результатами 

консультацій з органами виконавчої 

влади), статті 16 (щодо 

інформування про затвердження 

документа державного планування), 

статті 17 (щодо необхідності 

здійснення у межах своєї 

компетенції моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування для довкілля,  у тому 

числі для здоров’я населення, 

відповідно до вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1272 «Про 

затвердження порядку здійснення 

моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 

8 
Міністерство охорони 

здоров'я України 
---------- ---------- ---------- ---------- 

9 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

---------- 

Звіт переобтяжений інформацією, 

яка не має безпосереднього 

відношення до Проєкту. 
враховано 

Враховуючи зауваження від 

Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, 

внесено зміни до текстової частини 



проєкту - пояснювальна записка 

Том 2 (шифр 115/12-2020-

ПЗ.ОНПС). 

10 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

---------- 

У розділі 8 Звіту лише представлені 

альтернативи без обґрунтування 

вибору серед них запропонованого 

Проєкту. 

Такий підхід не дозволить виконати 

норму частини 6 статті 13 Закону 

України відповідно до якої 

замовник у довідці про консультації 

обґрунтовує обрання саме цього 

документа державного планування 

у тому вигляді, в якому він 

запропонований до затвердження, 

серед інших виправданих 

альтернатив, представлених до 

розгляду. 

враховано 

Враховуючи зауваження від 

Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, 

внесено доповнення до текстової 

частини проєкту Розділ 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)» стор. 91 

пояснювальної записки Том 2 

(шифр 115/12-2020-ПЗ.ОНПС). 
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Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

---------- 

Розділ 9 Звіту має містити заходи, 

які будуть здійснюватися 

замовником, а також визначені 

замовником засоби і способи 

виявлення наявності або відсутності 

наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення, з 

урахуванням можливості виявлення 

негативних наслідків виконання 

документа державного планування, 

не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку. 

Таким чином, розділ 9 Звіту має 

бути приведений у відповідність до 

вимог Порядку здійснення 

враховано 

Враховуючи зауваження від 

Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, 

внесено доповнення до текстової 

частини проєкту Розділ 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)» 

пояснювальної записки Том 2 



моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. 

№1272. 

(шифр 115/12-2020-ПЗ.ОНПС). 
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Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

---------- 

Насамкінець нагадуємо, що 

замовник має забезпечити 

інформування про затвердження 

Проєкту відповідно до вимог статті 

16 Закону. 

враховано 

Замовником планується 

забезпечити інформування  

Міністерства про затвердження 

Проєкту відповідно до вимог статті 

16 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

 

Документ державного планування «Детальний план території (1,2900 га, кадастровий номер 5124380900:02:001:0062 «для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу» (код КВЦПЗ 12,11)) для розміщення автозаправного комплексу - 

автозаправної станції (включаючи електричну зарядну станцію) з об’єктами сервісного обслуговування водіїв, пасажирів 

(роздрібна торгівля продуктами харчування, розміщення закладу ресторанного господарства), автотранспорту (роздрібна 

торгівля запасними частинами, мастильними речовинами)», звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про 

оприлюднення цих документів було подано до Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, 

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідно до вимог статті 13 ЗУ «Про стратегічну 

екологічну оцінку»  (супровідні листи додаються). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки: 

1. Супровідний лист від Савранської селищної ради «Щодо проведення консультацій щодо Звіту про СЕО до проєкту 

документу державного планування» до Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№02-17/745 від 23.04.2021 року - 2 арк.; 

- Лист «Щодо ненадання зауважень та пропозицій до проєкту ДДП» від Савранської селищної ради до Департаменту 

охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації вих. № 02-17/1035 від 14.06.2021 року - 2 арк.; 

2. Супровідний лист від Савранської селищної ради «Щодо проведення консультацій щодо Звіту про СЕО до проєкту 

документу державного планування» до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №02-17/746 від 23.04.2021 року - 2 арк.; 

- Лист-відповідь від Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№2429/05-09/2467 від 11.06.2021 року - 3 арк.; 

3. Супровідний лист від Савранської селищної ради «Щодо проведення консультацій щодо Звіту про СЕО до проєкту 

документу державного планування» до Міністерства охорони здоров’я України вих. №02-17/744 від 23.04.2021 року - 2 

арк.; 

- Лист «Щодо ненадання зауважень та пропозицій до проєкту ДДП» від Савранської селищної ради до Міністерства 

охорони здоров’я України вих. № 02-17/1036 від 16.06.2021 року - 2 арк.; 

4. Супровідний лист від Савранської селищної ради «Щодо проведення консультацій щодо Звіту про СЕО до проєкту 

документу державного планування» до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України вих№02-17/747 від 

23.04.2021 року - 2 арк.; 

- Лист-відповідь від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України вих. №25/5-21/11533-21 від 02.06.2021 

року - 2 арк. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 

«Детального плану території (1,2900 га, кадастровий номер 5124380900:02:001:0062 «для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу» (код КВЦПЗ 12,11)) для розміщення автозаправного комплексу - автозаправної станції 

(включаючи електричну зарядну станцію) з об’єктами сервісного обслуговування водіїв, пасажирів (роздрібна торгівля 

продуктами харчування, розміщення закладу ресторанного господарства), автотранспорту (роздрібна торгівля 

запасними частинами, мастильними речовинами)» 
 

№ 

з\п 

Автор 

зауваження/

пропозиції 

(юридична 

або фізична 

особа) 

Редакція частини проєкту 

ДДП/звіту про СЕО, до 

якої висловлено 

зауваження (пропозиції) 

Зауваження/пропозиції 

Спосіб 

врахування 

(враховано/ 

не враховано 

/враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До проєкту ДДП 

1. ---------- ---------- відсутні ---------- ---------- 

2. ---------- ----------                           відсутні ---------- ---------- 

До звіту про СЕО 

1. ---------- ---------- відсутні ---------- ---------- 

2. ---------- ----------                           відсутні ---------- ---------- 

 
 
















































