Довідка про консультації
№
з/п

1.

Уповноваже
ний орган

Редакція
частини
проекту
ДДП/звіту
про СЕО, до
якого
висловлено
зауваження
(пропозиції)

Департамент
Звіт про
екології та
стратегічну
природних
екологічну
ресурсів
оцінку
Полтавської
проекту
ОДА
містобудівно
ї
документації
«Генеральни
й план та
план
зонування
села
Мар’янівка
Новосанжар
ського
району
Полтавської
області»

Зауваження/пропозиція

До звіту про СЕО
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)

Спосіб
врахування
(враховано/не
враховано/врах
овано частково

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

Рекомендовано, Руденківській
сільській раді, відповідно до статті
20 Закону України «Про відходи»,
розробити та затвердити схему
санітарного очищення населеного
пункту.

Враховано

Обґрун
туван
ня

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
оган 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.
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

Враховано

2.

3.

Департамент
охорони
здоров’я
Полтавської
ОДА

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.
Повідомлено про відсутність
повноважень

Звіт про
Враховано
стратегічну
екологічну
оцінку
проекту
містобудівно
ї
документації
«Генеральни
й план та
план
зонування
села
Мар’янівка
Новосанжар
ського
району
Полтавської
області»
Міністерство Проект ДДП Відповідно до Закону України «Про Враховано
захисту
Звіт про
охорону земель»:
довкілля та
СЕО
-максимального збереження площі
природних
земельних ділянок з ґрунтовим і
ресурсів
рослинним покривом;
України
-зняття
та
складування
у
визначених місцях родючого шару
ґрунту з наступним використанням
його
для
поліпшення
малопродуктивних
угідь,
рекультивації
земель
та
благоустрою населених пунктів і
промислових зон;
-недопущення
порушення
гідрологічного режиму земельних
ділянок;
-дотримання екологічних вимог,
установлених
законодавством
України,
при
проектуванні,
розміщенні та будівництві об’єктів.
Рекомендуємо переглянути
Зазначене не є
документи , розглянувши варіанти законодавчо

рішень, які зменшують викиди
парникових газів, збільшують
потенціал поглинання парникових
газів та сприяють адаптації
території до негативних наслідків
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)
У розділі 1 «Зміст та основні цілі
документа державного планування,
його зв’язок з іншими документами
державного планування» повинна
бути доповнена інформація щодо
документів державного планування
загальнодержавного, місцевого та
регіонального рівнів у
взаємозв’язку з якими розроблено
Проект.

обґрунтованим

Виконано

У розділі 2 «Характеристика
Враховано
поточного стану довкілля у тому
числі здоров’я, та прогнозні зміни
цього стану, якщо документ
державного планування не буде
затверджено (за адміністративними
даними, статистичною інформацією
та результатами дослідження)»
необхідно вказати, що в межах
Мар’янівської сільської ради
розташовані об’єкти природнозаповідного фонду місцевого
значення, а саме : ботанічні
пам’ятки природи «Гребінківський
каштан» і «Мар’янівський
ковильник», а також зоологічна
пам’ятка природи «Садки».
Згідно підпунктом 8.7.1 ДБН 2.2Враховано
12:2019 «Планування та забудови
територій» визначено, що у межах
населених пунктів, на приміських та
позаміських територіях, на землях
природно-заповідного та іншого
природоохоронного, історико-

культурного призначення слід
передбачати організацію нових та
збереження існуючих природних та
штучно створених об’єктів –
національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків,
ботанічних, дендрологічних та
зоологічних парків, парків пам’яток
садово-паркового мистецтва та
використання їх з рекреаційною та
екскурсійною метою. Питома вага
територій природно-заповідного
фонду в межах регіонів країни в
цілому повинна становити від 520% площі території відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці, в залежності від природнокліматичних та ландшафтних
особливостей.
У розділі 5 «Зобов’язання у сфері
Враховано
охорони довкілля, у тому числі
пов’язані із запобіганням
негативного впливу на здоров’я
населення, встановлені на
міжнародному, державному та
інших рівнях, що стосується
документа державного планування,
а також шляхи врахування таких
зобов’язань під час підготовки
документів державного
планування» Звіту вказати
інформацію про міжнародні
конвенції, ратифіковані Україною,
які регулюють питання збереження
біорізноманіття.
У розділі 6 «Опис наслідків для
Враховано
довкілля, у тому числі на 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»
не зазначено, яким чином
впливатиме планова діяльність на
територію Смарагдової мережі.
У розділі 7 «Заходи, що
Враховано
передбачається вжити для
запобігання, зменшення та

4

Міністерство Проект ДДП
охорони
та Звіт про
здоров’я
СЕО
України

пом’якшення негативних наслідків
виконання документа державного
планування» не описано, які заходи
заплановано вжити для зменшення
або запобігання впливу на
територію Смарагдової мережі.
У розділі 9 «Заходи, передбачені
Виконано
для здійснення моніторингу
наслідків виконання документу
державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я
населення» має бути наведена
інформація про заходи, передбачені
для здійснення моніторингу
наслідків виконання документа
державного планування для
довкілля, у тому числі для числі для
здоров’я населення, відповідно до
вимог Порядку здійснення
моніторингу наслідків виконання
документа державного планування
для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2020 року
№1272.
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.

