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Про надання зауважень та 
пропозицій

За результатами розгляду листа від 29.11.2019 № 994/02-15 щодо падання 
зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки містобудівної документації «Проект внесення змін в 
генеральний план смт Чупахівка Охтирського району Сумської області» (далі -  
Заява), повідомляємо.

У зв’язку з поданням Заяви без проекту документу державного 
планування, Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської 
обласної державної адміністрації (далі -  Департамент), відповідно до вимог 
частин 2 та 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
надає загальні зауваження та пропозиції, які необхідно врахувати при складанні 
звіту прб стратегічну екологічну оцінку:

основні завдання та заходи щодо забезпечення сталого розвитку 
смт Чупахівка Охтирського району та екологічної безпеки території відповідно 
до вимог статті 19 Закону України «Про основи містобудування»;

виконання вимог статті 59 Закону України «Про охорону навколишнього 
середовища» щодо встановлення режимів використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки у 
приміських та зелених зонах з урахуванням екологічної ємкості територій;

національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, яка 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.1 1.2017 № 820-р, 
та вимоги статей 21, 33, 35-1, 37 Закону України «Про відходи». При цьому 
особливо звернути увагу на:

розробку та затвердження схеми санітарного очищення населеного 
пункту;

затвердження місцевої програми поводження з відходами та контроль за 
її виконанням;
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виявлення несанкціонованих місць видалення відходів (сміттєзвалищ) та 
шляхи їх ліквідації;

організацію роздільного збирання твердих побутових відходів; 
вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів 

поводження з відходами;
вимоги розділів III та IV Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» для збереження та відновлення природного стану атмосферного 
повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення 
екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря 
на здоров'я людей та навколишнє природне середовище;

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);

заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу 
України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 
«Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», ДБН В.2.5- 
74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 
№ 133, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
08.04.2013 № 134 та від 28.08.2013 № 410, ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова 
з улаштування систем поверхневого водовідведення». При цьому особливо 
звернути увагу на:

наявність або отримання дозволів на спеціальне водокористування при 
здійснення водокористування;

дотримання водокористувачами встановлених у дозволах на спеціальне 
водокористування лімітів забору та використання води;

винесення в натуру першого поясу суворого режиму зони санітарної 
охорони підземних джерел;

виявлення усіх інженерних споруд на воду та інші види корисних 
копалин, які знаходяться в неробочому стані і не підлягають ремонту, та 
здійснення тампонажу чи ліквідації;

будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд; 
заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони 

земель з дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки відповідно до 
Земельного Кодексу України та Закону України «Про охорону земель»;



виконання Законів України «Про природно-заповідний фонд України», 
«Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» щодо охорони, 
відтворення та використання природних рослинних ресурсів, тваринного світу 
та водних біоресурсів;

сучасний стан атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів, 
рослинного, тваринного світу, природно-заповідного фонду відповідно до 
Екологічного паспорту Сумської області за 2018 рік та Регіональної доповіді 
про стан навколишнього природного середовища Сумської області у 2018 році 
(електронні версії розміщені на офіційній веб-сторінці Департаменту);

вимоги статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для 
проектних об’єктів;

заходи моніторингу наслідків виконання Генплану та загальний вплив на 
природні ресурси та комплекси.

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», для отримання зауважень та пропозицій до проекту 
містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
необхідно надати до Департаменту проект містобудівної документації 
(пояснювальну записку та графічну частину), звіт про стратегічну екологічну 
оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів на паперових 
носіях та в електронному вигляді.

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», проект документу державного планування (містобудівної 
документації), звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про їх 
оприлюднення подаються замовником на паперових носіях та електронному 
вигляді до Міністерства енергетики та захисту довкілля України (електронна 
адреса: stenas@menr.gov.ua).
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