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Чупахівська селищна рада 
Охтирського району

від

Про визначення обсягу СЕО 
«Генеральний план 
смт. Чупахівка Охтирського 
району Сумської області»

На ваше звернення розглянуто Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки під час розробки містобудівної документації «Проект 
внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка Охтирського району Сумської 
області з проектом плану зонування території».

Документація розроблена на підставі рішення Чупахівської селищної 
ради від 09.02.2017 р., відповідного завдання на проектування з урахуванням 
вимог регіональних програм області та району.

Визначені Заявою наміри, які передбачають реалізацію заходів щодо 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків на умови проживання та стан 
здоров’я населення села при реалізації вказаного документу державного 
планування, підтримуємо.

При розробці наступної містобудівної документації рекомендуємо 
розглянути проблемні питання смт. Чупахівка в частині.
- при плануванні заходів використати аналіз демографічної ситуації та 
захворюваності населення селища на теперішній час та у перспективі;
- провести оцінку існуючого та перспективного стану водозабезпечення села, 
надати рекомендації, у тому числі відповідності фактичних санітарно-захисних 
зон атрезіанських свердловин нормативним, при необхідності, передбачити 
ліквідаційний тампонаж недіючих артсвердловин;
- надати оцінку стану каналізування села на сьогодні та на перспективу;
- надати пропозиції щодо поліпшення стану очищення території села з 
урахуванням варіантів: утилізація господарсько -  побутових відходів на 
полігон села, на сумісний полігон для кількох сусідніх сіл, інші. Передбачити 
генеральним планом кілька земельних ділянок за межами села для цих потреб з 
тим, щоб був опрацьований варіант з урахуванням 500 метрової санітарно- 
захисної зони до житлової забудови та інших вимог щодо об’єктів такого
призначення;
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- визначити водоохоронні зони для зменшення забруднення відкритої водойми, 
яка знаходиться в межах села, а також вказати місця для облаштування зон 
відпочинку населення у літній період. З урахуванням того, що у паводковий 
період частина території населеного пункту підпадає в зону підтоплення, 
необхідно визначитися із заходами щодо недопущення забруднення джерел 
питного водозабезпечення вказаної території;
- надати оцінку існуючої мережі автомагістралей з пропозиціями щодо 
зменшення шумового та іншого забруднення;
- визначити на генеральному плані села земельні ділянки, на яких можливе 
розміщення промислових об’єктів на сьогодні та у перспективі, для яких 
передбачити мінімальні санітарно - захисні зони не менше 50 метрів;
- для ліній електропередач високої напруги створити санітарно-захисні зони 
згідно чинного законодавства у разі, якщо відсутня можливість щодо виносу їх 
за межі населеного пункту;
- при наявності на території сільської ради існуючих складів отрутохімікатів 
надати оцінку стану їх розміщення та відповідність нормативним вимогам з 
рекомендаціями, при необхідності.

Для аналізу рекомендуємо використати результати багаторічних 
лабораторних спостережень якості питної води із артезіанських свердловин та
громадських шахтних колодязів смт. Чупахівка, які проводилися Охтирським 
міськрайонним відділом ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» (м. Охтирка вул. Челюскіна,10-А).
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