
Довідка про консультації 

№ 

з/п 

Уповноваже

ний орган 

Редакція 

частини 

проекту 

ДДП/звіту 

про СЕО, до 

якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження/пропозиція Спосіб 

врахування 

(враховано/не 

враховано/врах

овано частково 

Обґрун

туван

ня 

До звіту про СЕО 

1. Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

ОДА 

Звіт про 

стратегічну 

екологічну 

оцінку 

проекту 

містобудівно

ї 

документації 

«Генеральни

й план та 

план 

зонування 

села 

Клюсівка 

Новосанжар

ського 

району 

Полтавської 

області» 

Формування, збереження та 

раціональне, невиснажливе 

використання екологічної мережі, 

яке регулюється Законом України 

«Про екологічну мережу України» 

(відповідно до пункту 4 статті 15 

Закону України «Про екологічну 

мережу» регіональні та місцеві 

схеми формування екомережі, 

програми у сфері формування, 

збереження та використання 

екомережі є основою для 

розроблення усіх видів проектної 

документації при здійсненні 

землеустрою, розробці 

містобудівної документації, а також 

здійсненні господарської та іншої 

діяльності). 

 

Враховано  

Розміщення і будівництво об’єктів 

здійснювати відповідно до вимог 

п.5.10 ДСП 173-96 « Державних 

санітарних норм і правил забудови 

населених пунктів». 

Враховано  



Згідно Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» 

замовник: 

- стаття 16 протягом п’яти робочих 

днів з дня затвердження документа 

державного планування розміщує 

на своєму офіційному веб-сайті 

затверджений документ державного 

планування, заходи передбачені для 

здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного 

планування, довідки про 

консультації та про громадське 

обговорення і письмово повідомляє 

орган зазначений у статті 6 цього 

закону; 

- частини 1 статті 17 замовник у 

межах своєї компетенції здійснює 

моніторинг наслідків виконання 

документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, один раз на рік 

оприлюднює його результати на 

офіційному веб-сайті у мережі 

Інтернет та у разі виявлення не 

передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку 

негативних наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я 

населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Відповідно до частини другої статті 

68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» особи, винні у 

порушенні вимог законодавства 

України при здійсненні стратегічної 

екологічної оцінки, несуть 

відповідальність за порушення 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища. 

Враховано  

Необхідно забезпечити виконання 

ч.1 ст.13 Закону, а саме: направляти 

проекти документів державного 

планування, звітів про стратегічну 

екологічну оцінку та повідомлень 

про оприлюднення цих документів 

Враховано  



на паперових носіях та в 

електронному вигляді до 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища та центрального органу, 

що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я. 

2. Департамент 

охорони 

здоров’я 

Полтавської 

ОДА 

Звіт про 

стратегічну 

екологічну 

оцінку 

проекту 

містобудівно

ї 

документації 

«Генеральни

й план та 

план 

зонування 

села 

Клюсівка 

Новосанжар

ського 

району 

Полтавської 

області» 

Повідомлено про відсутність 

повноважень 

Враховано  

3. 

 

 

Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України 

Проект ДДП 

Звіт про 

СЕО  

 

 

Врахувати у Проекті пп.14.2.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», а саме, що 

території для будівництва нових і 

розвитку існуючих населених 

пунктів слід передбачати на землях, 

не придатних для 

сільськогосподарського 

використання, або на малоцінних 

земля, а також поза межами 

лісових, рекреаційних і курортно-

оздоровчих територій і територій 

природно-заповідного фонду. 

Враховано  

Санітарно-захисна зона від 

території кладовища традиційного 

поховання і крематорію до 

житлових і громадських будівель, 

зон відпочинку, а також 

колективних садів та городів 

повинна бути не меншою 300 м. На 

території кладовищ, що діють або 

проектуються, забороняється 

Враховано  



будівництво житлових і 

громадських будівель, промислових 

об’єктів, за винятком об’єктів 

похоронного обслуговування. 

Території місць поховань 

підлягають озелененню з 

найбільшим збереженням існуючих 

насаджень. 

Відповідно до розділу 3 «Гігієнічні 

вимоги до облаштування 

кладовищ» Державних санітарних 

правил та норм «Гігієнічні вимоги 

щодо облаштування і утримання 

кладовищ в населених пунктах 

України ДСанПІН 2.2.2.028-99», 

затверджених Постановою 

Головного державного санітарного 

лікаря України від 01.07.1999 №28, 

територія ділянки, відведеної під 

кладовище, не повинна піддаватись 

дії зсувів і обвалів, затоплюватися 

чи підтоплюватися талими, 

дощовими і паводковими водами та 

має характеризуватись легко 

аерованими ґрунтами. Ділянка 

повинна мати схил у протилежний 

бік від населеного пункту і 

відкритих водоймищ, які 

використовуються для 

господарсько-побутових потреб. 

Враховано  

Проект передбачає збільшення 

території села з 387,07 га до 444,37 

га, збільшення категорії 

ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої території з 93,14 га до 

111,39 га. Інформація про стан 

зелених насаджень на інших 50 га, 

що приєднується до села відсутня. 

Це не дозволяє оцінити вплив 

Проекту на потенціал поглинання 

парникових газів на території 

с.Клюсівка. 

Виконано  

Рекомендуємо включити до 

Проекту більше заходів, які 

зменшують кількість несортованих 

відходів, скорочують викиди 

парникових газів, збільшують 

потенціал поглинання парникових 

газів та сприяють адаптації 

території до негативних наслідків 

Зазначене не є 

законодавчо 

обґрунтованим 

 

 

 

 

 

 



зміни клімату. При цьому слід 

використовувати розрахункові 

таблиці документу Міністерства 

енергетики та захисту довкілля 

України від 03.03.2020року 

№26/1.4-11.3-5650 «Рекомендації 

щодо включення кліматичних 

питань до документів держаного 

планування» 

(http://menr.gov.ua/news/34766.html) 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 1 частини 

другої статті 11 Законом 

передбачено, що Звіт повинен 

містити інформацію про зв’язок 

Проєкту з іншими документами 

державного планування. 

Рекомендовано розділ  «Зміст та 

основні цілі документа державного 

планування, його зв’язок з іншими 

документами державного 

планування» доповнити 

інформацією щодо документів 

державного планування 

загальнодержавного, місцевого та 

регіонального рівнів у 

взаємозв’язку з якими розроблено 

Проект. 

 

Враховано  

У розділі 9 «Заходи, передбачені 

для здійснення моніторингу 

наслідків виконання документу 

державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення» мають бути наведені 

окрім показників такого 

моніторингу, також і їх кількісні 

та/або якісні значення( кількісні 

значення є вимірювальними, а 

якісні – оцінюваними), не тільки 

фактичні, на час затвердження 

цього Проекту, але і за роками 

планового періоду. 

Виконано 

 

 

4 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

Проект ДДП 

та Звіт про 

СЕО 

Зауважень/пропозицій не надходило Враховано п.3 ст.13 

Закону 

України 

«Про 

стратегічн

у 

екологічн

у оцінку» 



За підсумками отриманих зауважень і пропозицій, з урахуванням розгляду виправданих 

альтернатив, які розглядалися звітом СЕО, внесені відповідні доповнення та коригування до 

проекту ДДП і зазначений проект обраний для затвердження в тому вигляді, який 

оприлюднено на офіційному веб-сайті замовника. 

Письмові пропозиції і зауваження наведені нижче. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


