
 
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 
№ 
з/п 

Уповноваже
ний орган 

Редакція частини проєкту ДДП/ 
Звіту про СЕО, до якої 
висловлено зауваження 

(пропозицію) 
 

Зауваження / 
пропозиції 

Спосіб 
врахування 

(повністю 
враховано, 
частково 

враховано або 
обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

 

1 2 3 4 5 6 
До проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2021 рік (далі – проєкт Програми) 

1. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

збереження біологічного та 
відновлення ландшафтного розмаїття 
області, зокрема шляхом створення 
лісових насаджень на еродованих 
землях та догляд за ними,  розробки  
проєктів  землеустрою  з  організації  
та  встановлення  меж територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення; 

 

Передбачити у підпункті 
«Основні завдання та 
заходи на 2021 рік» 
пункту 1 розділу IV 
проєкту Програми у 
завданні зі збереження 
біорізноманіття (абзац 
10):  запобігання 
зменшенню площі 
цілинного степу; 
створення нових та 
розширення існуючих 
територій та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду; 

Повністю 
враховано 

Підпункт «Основні завдання та заходи на 
2021 рік» пункту «Охорона навколишнього 
природного середовища» розділу 
«Природокористування та безпека 
життєдіяльності людини» проєкту 
Програми доповнено відповідно до наданих 
пропозицій, а саме абзац 9, 10 викладено у 
такій редакції: 

запобігання зменшенню площі цілинного 
степу; 

збереження біологічного та відновлення 
ландшафтного розмаїття області, зокрема 
шляхом створення лісових насаджень на 
еродованих землях та догляд за ними, 
розробки проєктів землеустрою з 
організації та встановлення меж територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення, створення нових та 
розширення існуючих територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду; 

2. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

- Доповнити підпункт 
«Очікуванні результа-
ти» пункту 1 розділу IV 
проєкту Програми з 
урахуванням внесених 
змін зазначених у пункті 
1 «Довідки про 
консультації» 

Повністю 
враховано  

Підпункт «Очікуванні результати» пункту 
«Охорона навколишнього природного 
середовища» розділу 
«Природокористування та безпека 
життєдіяльності людини» проєкту 
Програми доповнено відповідно до наданих 
пропозицій, а саме абзац 7, 8 викладено у 
такій редакції: 
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1 2 3 4 5 6 

зберігання площі цілинного степу 
шляхом створення нових територій 
природно-заповідного фонду; 

збільшення площі існуючих територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду. 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та  
культурного розвитку Запорізької області на 2021 рік  (далі – Звіт СЕО) 

3. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

- Розділ І Звіту СЕО 
доповнити інформацією 
щодо зв’язку  проєкту 
Програми з іншими 
документами 
державного планування 

Повністю 
враховано 

Розділ І Звіту СЕО доповнено відповідною 
інформацією: 

Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища»                
(від 26.06.91 № 1264-XII); 

Водний кодекс України (постанова 
Верховної Ради України від 06.06.95             
№ 214/95-ВР); 

Закон України «Про засади державної 
регіональної політики» (від 05.02.2015                   
№ 156-VIII); 

Закон України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року» 
(від 28.02.2019 № 2697-VIII); 

Національний план управління 
відходами до 2030 року (постанова 
Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 
№ 117-р) 

4. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

Фактична площа ПЗФ: 
 125056,3433 га (на 01.01.2019); 
138171,3433 га (на 01.01.2020); 
% фактичної площі ПЗФ від площі 
адміністративно-територіальних 
одиниць: 
4,61 % (на 01.01.2019); 
5,07 % (на 01.01.2020). 
 

Розбіжність значень  у 
комірці «Фактична 
площа ПЗФ» та 
«% фактичної площі 
ПЗФ від площі 
адміністративно-терито-
ріальних одиниць» 
зазначених у таблиці 17 
пункту «Біорізнома-
ніття» розділу ІІ Звіту 
СЕО з інформаційно-
аналітичними матері-
алами Департаменту 

Повністю 
враховано 

Виправлено значення у комірці «Фактична 
площа ПЗФ» та «% фактичної площі ПЗФ 
від площі адміністративно-територіальних 
одиниць» зазначених у таблиці «Структу-
ра та динаміка природоохоронних об’єктів 
за роками», а саме: 
Фактична площа ПЗФ: 
125068,4433 га (на 01.01.2019); 
138183,4433 га (на 01.01.2020); 
% фактичної площі ПЗФ від площі 
адміністративно-територіальних одиниць: 
4,6 % (на 01.01.2019); 
5,08 % (на 01.01.2020). 
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природно-заповідного 
фонду Міндовкілля 
України 

 

5. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

- Доповнити пункт 
«Біорізноманіття» 
розділу ІІ Звіту СЕО 
інформацією: які 
території та об’єкти 
природно-заповідного 
фонду заплановано 
створити на території 
області; які території 
Смарагдової мережі 
наявні на території 
області, які створено на 
виконання вимог 
ратифікованої в Україні 
Конвенції про охорону 
дикої флори і фауни і 
природних середовищ 
існування в Європі 
(Бернської конвенції), а 
також Угоди про  
асоціацію з 
Європейським союзом; 
яким чином планується 
досягти показника 
заповідності згідно з 
Державною стратегією 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року, 
(постанова КМУ від 
06.08.2014 №385) 

Повністю 
враховано 

У пункт «Біорізноманіття» розділу ІІ Звіту 
СЕО додано таблицю «План зі створення і 
розширення територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Запорізької 
області на 2021-2024 роки» 

6. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

Природні території, сприятливі для 
відтворення дикої фауни і флори, є 
території  природно-заповідного  
фонду,  загальна  площа  яких  в  
Запорізькій області складає 125,068 
тис. га, що становить 4,61% від 

У Звіті СЕО цифри щодо 
кількості та площі 
території та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду пункту 6 розділу 
ІІІ не відповідають 

Повністю 
враховано 

У пункті 6 розділу ІІІ Звіту СЕО 
виправлено цифри щодо кількості та площі 
території та об’єктів природно-заповідного 
фонду та викладено у такій редакції: 
Природні території, сприятливі для 
відтворення дикої фауни і флори, є 
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загальної території області.  цифрам наведеним у 
пункті 
«Біорізноманіття» 
розділу ІІ 

території природно-заповідного фонду, 
загальна площа яких в Запорізькій області 
складає 138,183 тис. га, що становить 5,07 
% від загальної території області. 

7. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

- У розділі ІV Звіту СЕО 
не вказано міжнародні 
конвенції, ратифіковані 
Україною, які 
регулюють питання 
збереження 
біорізноманіття  

Повністю 
враховано 

Розділі ІV Звіту СЕО доповнено 
відповідною інформацією:  
Україна підписала низку міжнародних 
конвенцій та інших документів, в тому 
числі декілька таких, що стосуються 
біорізноманіття. Серед них можна виділити 
такі: 
• Конвенція про біологічне різноманіття; 
• Декларація Ріо-де-Жанейро щодо 
навколишнього середовища та розвитку; 
• Конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою зникнення 

8. Міністерство           
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України 

- Розділ VIІ Звіту СЕО не 
містить опису 
виправданих альтерна-
тив, у тому числі 
варіанту відмови від 
затвердження проєкту 
Програми («нульовий 
сценарій») 

Повністю 
враховано 

Розділ VIІ Звіту СЕО доповнено 
відповідною інформацією: 
В якості альтернативи можна розглядати 
«нульовий сценарій», тобто опис, 
прогнозування та оцінку ситуації у  
випадку  незатвердження Програми. Це  
означає збереження  незмінною існуючої  
на  даний  момент ситуації в  області.  
Незатвердження  Програми не дасть  змоги 
збільшити  позитивні  впливи  на  довкілля  
і  здоров’я  населення,  які  мають  бути  
наслідком виконання  заходів  Програми.  
Реалізація  «нульового  сценарію»  не 
забезпечить поступ  у досягненні 
збалансованого (сталого) розвитку 
Запорізької області. 

 
 


