
 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА  

ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ПРОЦЕСІ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ  

«Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня 

Сироватка, Сумський район, Сумська область» та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку 

  



У відповідності до статті 13 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (далі Закону) в рамках консультації з органами 

виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проект документа 

державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та 

повідомлення про оприлюднення цих документів були подані 

Нижньосироватської сільською радою до органів, зазначених у статтях 6, 7 та 

8 Закону. 

В рамках консультації з органами виконавчої влади у процесі 

стратегічної екологічної оцінки до Нижньосироватської сільської ради 

надійшли зауваження та пропозиції від уповноважених органів зазначених у 

статті 6 та 7 Закону. Копії листів представлені в додатку 1 та 2. 

Яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну 

екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, подані відповідно до 

статті 13 Закону представлено в таблиці 1. 

Органи зазначені в статті 8 Закону не надали зауважень і пропозицій 

протягом зазначеного законом строку, тому вважається, що зауваження і 

пропозиції відсутні. 

З урахуванням редакції звіту СЕО та проекту ДПТ відповідно до 

зауважень та пропозицій наданих Управлінням охорони здоров’я Сумської 

області, Нижньосироватська сільська рада вважає доцільним затвердження 

останньої редакції документів (містобудівної документації та звіту СЕО) та 

пропонує їх до затвердження в порядку визначеному Законом. 

 



Довідка про консультації щодо звіту СЕО та  

Проекту містобудівної документації «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня 

Сироватка, Сумський район, Сумська область» 
Таблиця 1 
№ 

п/

п 

Уповноважений 

орган 

Редакція частини звіту СЕО/ 

ДДП, до якого висловлено 

зауваження (пропозицію) 

Пропозиції та зауваження 
Спосіб 

врахування 
Обґрунтування* 

1 Відповідно до листа №01-17/2095 від17.09.2019 року (додаток 1) 

1 Департамент 

екології та 

охорони 

природних 

ресурсів 

Сумської ОДА 

Звіт СЕО та ДДП не 

потребує редакції. 

Уповноважений орган звертає увагу, що 

відповідно до статті 16 Закону замовник 

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 про це 

орган зазначений у статті 6  Закону 

України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» 

Враховано  

2 Департамент 

екології та 

охорони 

природних 

ресурсів 

Сумської ОДА 

Звіт СЕО та ДДП не потребує 

редакції. 

Уповноважений орган звертає увагу, що 

відповідно до частини 1 статті 17 Закону 

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 своєму 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 

Враховано  



№ 

п/

п 
Уповноважений 

орган 

Редакція частини звіту СЕО/ 

ДДП, до якого висловлено 

зауваження (пропозицію) 

Пропозиції та зауваження 
Спосіб 

врахування 
Обґрунтування* 

здоров’я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

 

 

2 Відповідно до листа № 1406 від 28.08.2019 року (додаток 2) 

1 Управління 

охорони 

здоров’я 

Сумської ОДА 

Перелік використаних 

матеріалів документу 

державного планування 

«Генеральний план села з 

планом зонування території 

(зонінг) с. Нижня Сироватка, 

Сумський район, Сумська 

область». 

В Загальній пояснювальній записці 

Містобудівної документації К14-2018-

ЗПЗ, т.1, ст.. 3 в переліку використаних 

матеріалів значаться відмінені ДСП 201-97 

та ДСанПіН 383-96, останній замінений на 

Державні санітарні норми та правила 

"Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною" 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10). 

Враховано   

2 Управління 

охорони 

здоров’я 

Сумської ОДА 

Пункт 2.1 розділу 2 Звіту про 

СЕО та додаток 1 звіту. 

Не приведені демографічні показники 

населення, в т.ч. показники 

захворюваності населення по населеному 

пункту, в порівнянні з показниками по 

Сумському району – населений пункт 

знаходиться в ореалі впливу ПАТ 

«Сумихімпром». 

Враховано  

3 Управління 

охорони 

здоров’я 

Сумської ОДА 

- Відсутні відомості щодо наявності на 

території сільської ради без господарських 

складів з невідомим складом 

отрутохімікатів і мінеральних добрив. 

Не 

враховано 

Генеральним планом не передбачено 

виділення земельних ділянок під 

розміщення складів отрутохімікатів та 

мінеральних добри. Згідно офіційних 

даних Нижньосироватської сільської 

ради на її території відсутні 

підприємства діяльність яких потребує 

зберігання отрутохімікатів чи 

мінеральних добрив. 



№ 

п/

п 
Уповноважений 

орган 

Редакція частини звіту СЕО/ 

ДДП, до якого висловлено 

зауваження (пропозицію) 

Пропозиції та зауваження 
Спосіб 

врахування 
Обґрунтування* 

4 Управління 

охорони 

здоров’я 

Сумської ОДА 

Пункт 2.2 розділу 2 Звіту про 

СЕО та додаток 2 звіту. 

Не проаналізований стан 

профілактики водно-нітратної 

метгемоглобінемії серед дітей 3-річного 

віку. Відсутні результати лабораторних 

досліджень (санітарно-хімічні та 

бактеріологічні показники) води питної 

децентралізованого водопостачання (з 

шахтних колодязів) та кількість дітей до 

3-років, що споживають питну воду з 

нітратним забрудненням (по вулично), 

т.я. централізоване водо забезпечення 

мають всього 25 домогосподарств 

населеного пункту (1,4%). 

Враховано  

*При наявності зауважень чи пропозицій, які обґрунтовано відхилено або частково враховано. 
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