
 

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

№ 
з/п 

Уповноважений орган 

Редакція частини 
проекту ДДП/звіту про 

СЕО, до якого 
висловлено зауваження 

(пропозиції) 

Зауваження/пропозиції 

Спосіб 
врахування 

(враховано/ не 
враховано/врах
овано частково) 

Обгрунтування 

До звіту про СЕО 
1. Департамент екології 

та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

постанова 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
порядок видачі 
дозволів на викиди 
забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами»;  
 

постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
проведення та оплати 
робіт, пов’язаних з 
видачею дозволів на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами, обліку 
підприємств, установ, 
організацій та громадян – 
підприємців, які отримили 
такі дозволи»;  
 

враховано  

  посібник з 
інвентаризації джерел 
викидів в атмосферне 
повітря;  

максимальні 
допустимі концентрації 
та «можливі рівні 
безпечного ефекту» для 

наказ Міністерства 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
ядерної безпеки України 
«Про затвердження 
Інструкції про зміст та 
порядок складання звіту 
проведення 

враховано  



забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі 
для заселених 
територій.  

 

інвентарізаціївикидів 
забруднюючих речовин на 
підприємстві»; 

наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 
«Про затвердження 
гігієнічних регламентів 
допустимого вмісту 
хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному 
повітрі населених місць». 

 
  VI. “ЙМОВІРНІ 

НАСЛІДКИ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ” “Загрози 
зовнішнього оточення” 
4.5. “Відсутність на 
державному рівні 
стратегії поводження з 
промисловими та 
побутовими відходами” 

 

VI. “ЙМОВІРНІ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ” “Загрози 
зовнішнього оточення” 
виключити пункт 4.5. 
“Відсутність на 
державному рівні стратегії 
поводження з 
промисловими та 
побутовими відходами” 

враховано  

   У розділі ІІ 
“Характеристика 
поточного стану довкілля 
Дніпропетровської 
області” відсутня 
інформація щодо 
прогнозних змін стану 
навколишнього 

враховано  



середовища, якщо проєкт 
Програми соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
Дніпропетровської області 
на 2021 рік не буде 
затверджено 
 

   Не надано дані щодо 
характеристика стану 
довкілля, умов 
життєдіяльності 
населення та стану його 
здоров’я на територіях, які 
ймовірно зазнають впливу 

Враховано 
частково 

Характеристика 
стану довкілля, умов 
життєдіяльності 
населення та стану 
його здоров’я на 
територіях, які 
ймовірно зазнають 
впливу у зв’язку з 
реалізацією Програми 
соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
Дніпропетровської 
області на 2021 рік 
детально представлені 
у розділі 2, актуальні 
екологічні проблеми – 
у розділі 4. 
 

 
Заступник директора  
департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації                                                                              Олексій ПСАРЬОВ 


