
ЗАЯВА 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської 
області на 2021-2027 роки з урахуванням внесених змін 

 
1) інформація про замовника (найменування, код ЄДРПОУ, та 

місцезнаходження): 
ЗАМОВНИК - Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 38709568 пр-т Миру, 14, 
м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 653707, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, 
сайт: www.eco.cg.gov.ua.  

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 
іншими документами державного планування (вплив змін на інші пов’язані 
документи державного планування, які приймаються на виконання документа 
державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням 
критеріїв, наведених у пункті 4 цих Критеріїв) 

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської 
облдержадміністрації розроблена Програма охорони навколишнього природного 
середовища в Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі – Програма). 

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 
охорони довкілля; забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я 
населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 
природного середовища; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і 
формування екологічної мережі; забезпечення екологічно збалансованого 
природокористування; підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та 
досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

У Програмі враховано основні положення і завдання законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів». 

До Програми внесено зміни, зокрема: 
-  у додатку 1 Програми напрямок «Реконструкція зливової каналізації в 

смт Срібне Чернігівської області» замінено на напрямок «Реконструкція зливових 
каналізацій та мереж систем водовідведення Чернігівської області». 

 
3) те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають 

умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі 
щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення 
ресурсів): 

 



Виконання змін передбачатиме реалізацію нової 
(додаткової) діяльності, не передбаченої у документі 
державного планування, щодо якої законодавством 
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 
довкілля 

ні ̶ 

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації 
визначеної у документі державного планування 
діяльності, щодо якої законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: 
характеристики та розміру (масштабів) здійснення 
діяльності2; 
 
місця провадження 
(розташування); 
 
 
 
 
 
 
 
 
умов здійснення діяльності; 
 
виділених природних та/або матеріальних ресурсів. 

 
 
 
 
 
ні 
 
так 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ні 
 
ні 

 
 
 
 
 

̶ 
 
У Програмі 
змінюється назва 
напрямку, яка 
розширює межі 
впровадження 
діяльності і не 
підпадає під 
критерії для 
проведення СЕО. 
 

̶ 
 
̶ 

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації 
визначеної у документі державного планування 
діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля 
та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення 
оцінки впливу на довкілля 

ні ̶ 
 

1 До заяви додається проект змін до документа державного планування. 
2 За винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та 
об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2017 року № 1010. 

 
4) ймовірні наслідки: 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (у тому числі з 

урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; 
кумулятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; 
ризиків для здоров’я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів 
та просторового поширення наслідків (територія та чисельність населення, які 
ймовірно зазнають впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які мають 
охоронний статус на національному або міжнародному рівні) 

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки були оцінені ймовірні 
наслідки реалізації Програми, зокрема наслідки для таких компонентів довкілля: 



- ґрунти; 
- атмосферне повітря; 
- водні ресурси; 
- стан фауни, флори, біорізноманіття; 
- кліматичні фактори. 
Програма визначає завдання, спрямовані на недопущення забруднення 

охорони навколишнього природного середовища на території Чернігівської 
області, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення, при 
цьому зміни, внесені до Програми, не матимуть впливу на екологічний стан 
території Чернігівської області. 

 
для територій з природоохоронним статусом: 
об’єктів природно-заповідного фонду 
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, оцінювались ймовірні 

наслідки від діяльності, що пропонуються відповідно до Програми, для територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, територій та об'єктів, 
що мають особливу екологічну, наукову й естетичну цінність. 

Зміни, внесені до Програми, не матимуть впливу на їх екологічний стан. 
 
транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
відсутні. 
 

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо 
зміни до документа державного планування не буде затверджено 

 
Прийнята Програма є оптимальним рішенням відповідно до реальних умов 

та найбільш повно відповідає цілям Стратегії області, а також виступає єдиним 
механізмом використання коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

Зміни, внесені до Програми, не матимуть впливу на екологічний стан 
Чернігівської області. 

 
6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
 

При здійсненні досліджень були використані логічні і формалізовані методи 
прогнозування, зокрема було здійснено: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи 
значення ключових екологічних показників; 

- аналіз слабких та сильних сторін  Програми з точки зору екологічної 
ситуації; 

- проведення консультацій з громадськістю в процесі стратегічної екологічної 
оцінки; 



- проведення оцінки впливу виконання заходів Програми на складові 
довкілля,  стан здоров’я й добробут населення; 

- визначення заходів моніторингу фактичного впливу впровадження 
Програми на довкілля. 

 
7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 
планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених 
заходів, пов’язані з пропонованими змінами до документа державного 
планування: 

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів – відсутня. 
 
Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для 

здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутня. 
 

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну 
оцінку 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених 
статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

 
9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки Програми охорони навколишнього природного середовища 
Чернігівської області на 2021-2027 роки подаються до Департаменту екології та 
природних ресурсів Чернігівської обласної державно адміністрації за адресою:  
пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 653707,  
e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua. Відповідальна особа – 
Легейда Олена Вікторівна. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення 
Заяви, тобто – до 18 жовтня 2021 року включно. 

http://www.eco.cg.gov.ua/

