ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
«Проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України»
«Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року»
1. Замовник: Державне агентство водних ресурсів України (департамент
управління водними ресурсами) поштова адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м.
Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46, e-mail: davr@davr.gov.ua,
сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104.
2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування
Вид документа державного планування – Загальнодержавної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
на період до 2021 року Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021
року (далі - Програма).
Ціллю проєкту Програми є врегулювання питання дії Загальнодержавної
цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро на період до 2021 року до запровадження планів управління
річковими басейнами.
Для завершення розроблення перших планів управління річковими басейнами
виникла потреба щодо продовження строку дії Програми.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за
басейновим принципом» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 46,
ст. 780) внесено зміни до Водного кодексу України в частині впровадження планів
управління річковими басейнами, які розробляються та виконуються з метою
досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в
установлені строки.
Пунктами 4, 10, 11 Порядку розроблення плану управління річковим басейном,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336,
встановлено, що розроблення перших планів управління річковим басейном для
кожного району річкового басейну здійснюється в період виконання
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI.
Перші плани управління річковими басейнами для кожного району річкового
басейну подаються до Кабінету Міністрів України для затвердження не пізніше ніж
01 серпня 2024 року.

Виконання заходів Програми спрямоване на забезпечення дотримання вимог
екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації; підвищення ефективності
реалізації регіональної екологічної політики.
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
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани,
схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові
програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які
розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом
місцевого самоврядування.
Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, спрямована на
зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення
раціонального використання природних ресурсів і базується на прийнятті екологічно
обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.
Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у відповідності до Переліку
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 (із змінами).
Досягнення екологічної безпеки планується забезпечувати за рахунок
впровадження природоохоронних заходів із «Охорони і раціонального використання
водних ресурсів».
Програма передбачає реалізацію заходів за такими напрямами:
- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідь;
- першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських
населених пунктів, що користуються привізною водою;
- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої
дії вод;
- комплексний протипаводковий захист у басейні річки Дністер, суббасейнів
річок Прут та Сірет району річкового басейну Дунай;
- комплексний протипаводковий захист у суббасейні річки Тиса річкового
басейну річки Дунай в Закарпатській області;
- екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.
4. Ймовірні наслідки
а).
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені
ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких
складових довкілля:
водні ресурси;
земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;
наслідки для здоров'я населення;
б).
для територій з природоохоронним статусом:
Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, сприятиме
зменшенню шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченню
раціонального використання природних ресурсів, розвитку природно-заповідного
фонду та збереженню біологічного, ландшафтного різноманіття.
в).
транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:
У рамках проведення СЕО проєкту Програми не передбачається оцінка
транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено:
Проблема, на розв’язання якої буде спрямована Програма, полягає у
необхідності комплексного вирішення питань задоволення потреби населення і
галузей національної економіки у водних ресурсах, захисту водних ресурсів від
забруднення та виснаження, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод,
забезпечення адаптації водного господарства до глобальних змін клімату та
впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом.
У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні
альтернативи:
Альтернатива 1:
«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку
незатвердження зазначеного документа державного планування.
У 2021 році закінчується термін дії Загальнодержавної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
на період до 2021 року. Відсутність системного підходу, закріпленого в Програмі, до
наявних екологічних питань загальмує їх вирішення. Крім того, не
забезпечуватиметься досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на
2021-2024 роки.
Несхвалення документа державного планування унеможливить виконання
природоохоронних заходів.
Альтернатива 2:
При впровадженні заходів Програми, порівняно із існуючим станом, очікується
позитивний вплив на навколишнє природне середовище.
Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити
доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних,
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення

безпеки навколишнього середовища, оцінити вплив на навколишнє середовище в
період реалізації заходів Програми, дати прогноз впливу на оточуюче середовище,
виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних
та техногенних умов.
Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки є
відповідність заходів Програми вимогам Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Кодексу України
«Про надра», Закону України «Про меліорацію земель», санітарним нормам і
правилам України та іншим нормативно-правовим актам природоохоронного
напряму.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення
задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом
природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись
методи, які передбачають:
- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи
значення ключових екологічних показників;
- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору
екологічної ситуації;
- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
- моніторинг фактичного впливу впровадження заходів 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
Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, із
дотриманням вимог діючого природоохоронного законодавства сприятиме
покращенню стану навколишнього природного середовища області та мінімізує
негативні наслідки.
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання,
зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені
законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (далі – Закон) визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього
середовища. Відповідно до статті 40 Закону встановлено, що використання
природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями
здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог стосовно:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі
широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню
природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного
середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості
природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного
середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших
територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав
інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання
біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням
з генетично модифікованими організмами.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку
Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку складатиметься
згідно вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Зауваження та пропозиції подавати до департаменту управління водними
ресурсами Державного агентства водних ресурсів України, поштова адреса:
вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел. (044) 234-30-91, e-mail:
metlashevska@davr.gov.ua.
Уповноважена особа: Метлашевська Оксана Олексіївна – головний спеціаліст
відділу забезпечення водними ресурсами департаменту управління водними
ресурсами Держвоадгентства (тел.: 044-234-30-91; e-mail: metlashevska@davr.gov.ua).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 09.08.2021.
Зауваження та пропозиції подані після встановленого терміну не розглядаються.

