
ДОВІДКА 

про консультації з органами державної влади у процесі стратегічної 

екологічної оцінки при розробленні проекту містобудівної документації на 

місцевому рівні «Детальний план території земельних ділянок (кадастрові 

номери: 3221282800:03:006:0006 та 3221282800:03:006:0007) для розміщення 

спортивного комплексу по вул. Гута Лісова в с. Зазим’є 

Броварського району Київської області» 

Зауваження Відповідь 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОДА 

(лист від 13.02.2020 р. № 06.2-02.2-09/637/1254) 
Забезпечити дотримання санітарно-захисних 

зон від кладовищ, сміттєзвалищ, очисних 

споруд каналізаційних стоків та водозаборів, 

свердловин госпитного водопроводу, 

газорегуляторного пункту з нанесенням їх на 

графічні матеріали. 

Роз’яснення. 

В документі державного планування 

«Детальний план території земельних 

ділянок (кадастрові номери: 

3221282800:03:006:0006 та 

3221282800:03:006:0007) для розміщення 

спортивного комплексу по вул. Гута Лісова в 

с. Зазим’є Броварського району Київської 

області», розробником якого є ТОВ 

„ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ПЛАНУВАННЯ”, витримані нормативні 

санітарно-захисні зони від кладовищ, 

сміттєзвалищ, очисних споруд 

каналізаційних стоків та водозаборів, 

свердловин госпитного водопроводу, 

газорегуляторного пункту відповідно до 

вимог державних будівельних норм та 

санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів. 

Визначити у Розділі 9 Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку «Заходи передбачені для 

здійснення моніторингу наслідків виконання 

документу державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення» інформацію про уповноважений 

орган чи особу на здійснення функцій 

моніторингу відповідно до чинного 

законодавства. 

Роз’яснення. 
Відповідно до вимог ст. 17 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» 

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 

здоров’я населення, вживає заходів для їх 

усунення. Станом на 30.04.2020 Порядок 

здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, який затверджує Кабінет 

Міністрів України -  не затверджено. Тому 

замовник самостійно визначає критерії та 

методи здійснення моніторингу наслідків 

виконання ДДП для довкілля.  



В процесі стратегічної екологічної оцінки, відповідно до листа від 

10.02.2020  № 33.04/670-2020 зауваження та пропозиції до проекту державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку зазначеного документа 

від Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 

відсутні. 
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