
зАявА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

стрАтЕгIчноi Екологtt[ноi оцIнки

<<шрограма пiдтримки агропромислового комплексу та розвитку
земельних вiдносин у Донецькiй областi нл 2021-2027 рокш>

1) ЗАМОВНИК:
,Щепартамент агропромислового розвитку та земельних вiдносин

,Щонецькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii (далi - департамент).

2) ВIЦ ТД OCHOBHI ЦIЛ ДОКУМЕНТД ДЕРЖДВНОГО
ПЛАНУВДННЯ, ЙОГО ЗВ,ЯЗОК З IНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Вiдповiдно до пункту 3 частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни <ПРО

стратегiчну екопогiчну оцiнку>> документи державного планування - стратегii,

пJIани, схеми, мiстобудiвна докушrентацiя, загапънодержавнi програМи, ДеРЖаВНi

цiлъовi програми та iншi програми i програмнi документи, вкJIючаючи змiни до
них, якi розробляються та/або пiдлягають затвердженню органом державноi
влади, органом мiсцевого самоврядуваIIн;I.

Проскт <Програма пiдтримки а|ропромислового комплексу та роЗВиТКУ
земелъних вiдносин у ,Щонецькiй областi на 202|-2027 роки) (даrri - ПрогРама)
е документом державного плаЕування регiонального рiвня, яwtй вiДПОВiДНО ДО

гtункту З частини першоi cTaTTi 1 Закону УкраiЪи пПро стратегiчнУ еКОЛОГiЧНУ

оцiнку> пiдлягае затвердженню органом державноТ влади.
Програма розроблена з метою cTBopeHHrI органiзацiйно-економiчнИХ У]ЧОВ

дJuI ефективного розвитку виробництва конкурентоспроможнОi ПРОДУКЦii

сlльського господарства та переробноТ сфери маJIими суб'ектами
господарюваннrI та особистими сеJUIнськими господарствами для розбудови
ефективнот економiки села, як передумови формування самодостатнiх
територi€lJIьнрж сiльських |ромад, забезпечення piBHocTi товароВиРОбНИКiВ У
доступi до фiнансових pecypciB, реалiзацiя державноi полiтики в сферi земельних
вiдносин, вжиття заходiв iз зеiчrлеустрою та охорони земель.

Розробка Програшrи спрямована на стимуJIювання. 1 сприяннЯ

збалансованому i сталому розвитку сiлъсъкоi мiсцевостi, пiдвищенню
спрбможностi сiльських територizшьних |ромад i Bciei економiки сiльських
територiй регiону.

Завданнями Програми е:

' 1. Гаранryвання продовольчоi безпеки регiону, стабiльнiсть забезпеченнrI

харчовоi ,ъ .r"р.робноi'- промисловостi сировиною рослинного та тваринного

пiдтримки фермерських господарств,
ik об'сднанъ у сiльсьКогосподарськi

господарств
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3. Науково-методиЕIне та iнформацiйно-консультативне забезгrеченнrl
дiяльностi сiльськогосподарських товаровиробникiв.

4. Стимуrпованнrl-' нарощуваЕнrI обсягiв виробництва
сiлъськогосподарськоi продукцiТ з високою доданою вартiстю (впровадженнrl
Ёових, оIIовленн;I та модернiзацiя iсНуючих виробничих i переробних
потужностей, заIýryIенЕrI iнновацiйних продуктiв та технологiй).

5.Зменшенrrя екологiчних ризикiв (пiдвищення вiдповiдальностi
приватного сектору за рацiона;lьне (заощадливе) природокористуваншI,
адаптацiя виробництва та технологiй до змiн клiмаry, дотриманнrI рiвня
екологiчних стандартiв).

6. Розвиток земельних вiдносин при впровадженнi земельноi реформи.
7.Пiдвищеннrl ефективностi реалiзацii державноТ полiтики щодо боротьби

з деградацiсю земелъ та оtýiстелюванням.
8. Пiдвищенrrя рiвrrя зайнятостi, посилення мотивацii сiльського

населення до розвитку пiдприемництва у сiльськiй мiсцевостi як основноi умови
пiдвищення рiвня життя.

Програму розроблено з урахуванш[м основних законодавчих aKTiB,
зокрема: законiв УrсраiЪи <Про засади державноТ регiональноi полiтики>), <Про
державне прогнозування та розроблення прогрilм економiчного i соцiального
розвитку УкраiЪи>, оПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>, оПро вiйськово-
цивiлънi адмiнiстрацii>, керуючись постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 26 квiтня 2003 року }{Ь 621 <Про розроблення шрогнозних i програмних
документiв економiчного i соцiального розвитку та скJIаданIuI проектiв
Бюджетноi декларацii та державного бюджетр (iз змiнами), розпоряд*Ь"""r"
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 23 вересня 20|5 року J\Ъ 995-р,<Про схваленrul
Концепцii розвитку сiлъських територiй>>, 30 грудня 2015 року J\b 14З7-р кПро
схв€lлення Концепцii Щержавноi цiльовоТ програми розвитIqу аграрного сектору
економiки на перiод до 2а22 рокр> (iз змiнами); з метою виконhння завдань i
заходiв, що визначенi в Стратегii розвитку .Щонецькоi областi на перiод
до 2027 року та Гlгrанi заходiв з реалiзацiiу 202|-202З рокzж Стратегii розвитку
.Щонецькоi областi на перiо ддо 2027 року, затверджених розпорядженням голови
облдержадмiнiстрацii:, керiвника обласноТ вiйськово-цивiлъноi адмiнiстрацiТ

"io "Jfl;T: 
2020 po*y J\lb 

'*Нr3Ъrо доюrмЕнт дЕржАвнЬго
плАн)rвАння визнАчА€ .умови для рЕАлIзщIi видIв
дlяльностI АБо оБ,€ктшо щодо яких зАконодАвством
ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦIНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКIЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛI ЩОДО ВИЗНАЧЕIIНЯ
МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМIРУ, ПОТУЖНОСТI АБО РОЗМIЩЕННЯ
PEcI/PcIB)

Вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 3 Закону Украiни <Про оцiнку впливу
на довкiллл> здiйсненнll оцiнки впливу на довкiлля с обов'язковим у процесi
прийняття рiшенъ про провадження планованоi дiяльностi, визначеноi
.ru.r""u*и другою i третьою cTaTTi З. Така планована дiяльнiсть пiдлягае оцiнцi
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вгIливу на довкiлля до прийнrIття рiшення про провадження планованоi
дiяльностi.

Вiдповiдно до cTaTTi 3 Закону УкраiЪи <Про оцiнку впливу на довкiллп>
до rrершоi та другоi'категорiй видiв планованоi дiяльностi та об'ектiв, якi можуть
йати значний вIuIив на довкiлJuI та пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля,
вкJIючено:

виробництво продуктiв харчування IIшяхом обробки та переробки:
сировини тваринного походженIuI (KpiM молока) продуктивнiстю виходу готовоi
продукцii понад 75 тонн на добу; сировини рослйнного походженнrI
цродуктивнiстю виходу готовоi продукцii пон.ад 300 тонн на добу (середнiй
пок€lзник за кварт€rл); молока, якщо обсяг одержаного молока перевищуе 200
тонн на добу (на ocнoBi середньорiчного показника);

виробництво молочнlD( продуктiв в обсязi,понад 20 тонн на добу;
бiйнi продуктивнiстю понад 10 тонн на добу;

4) ЙмовIрнI IIАслtrщки:

5) ВИПРАВДАIII АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКI НЕОБХЦНО
РОЗГЛЯНУТИО У ТОМУ ЧИСЛI ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАНIIЯ НЕ БУДЕ, ЗАТtsЕРДЖЕНО

Щля досягненнrI мети Програми необхiдно комплексне, системне i
цiлеспрямоване вирiшення наступних основних завдань:

1 ) пiдтримка розвитку прiоритетних галузей рослинництва i тваринництRа;
2)пiдтримка фермерських господарств, ,господарств населення як

прiоритетного напрямку розвитку економiки територiа;lъних громад;



3 ) пiдтримка сiльськогосподароькrаr' обсJIуговуючих кооперативiв з метою
стимуJIювання розвитку кооперацii, в тому числi шшяхом вiдшкодування частини
понесених витрат на iхСтворення та розвиток;

4) розширеннrI дiяльностi щодо науково-методичного забезпеченIuI
dгропромислового виробництва, навчання, поширення iнновацiйних розробок,
впровадженнrI сiльсъкогосподарського дорадництва;

5) пiдвищенIuI конкурентоспроможностi сiльськогосподарських
товаровиробникiв;

6) сприяння широкому впровадженню постiйно дiючих процедур,
заснованих на принципzlх системи аналriзу небезпечних факторiв та контролю у
IФитичних точк€lх (НАССР), на поцDкностях харчовоi та переробноi га;ryзей
областi;

7) сприянrrя розвитку земелъних вiдносин в процесi впровадженнrI
земельноi реформи.

Найсприятливiшим BapiaHToM буд. затвердженнlt запропонованоi
Програми.

Проте, в процесi здiйснення стратегiчноi екологiчноТ оцiнки буд.

Альmернаmава 1:
<<Нульовий сценарiй> - тобто опис, прогнозуваннlI та оцiнка ситуацii

у випадку незатвердженнrI з€вначеного документа державного ImaHyBaHHrI;
Оцiнка ефективностi вказаного Еlпьтернативного BapiaHry буд.

вiдображена у Звiтi tlpo стратегiчrту екологiчну оцiнку.
б) дослIлкЕння, якI нЕоБкдно провЕсти, мЕтоди I

критЕрIi, чцо використов)rвАтимуться пц чАс
стрАтЕгttlноi ЕкологIчноi оцшки' Основною метою прогнозу е оцiнка можливоТ реакцii' навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вirлив людиЕи,
вирiшення задач рацiонаьного природокористування у вiдповiдностi з
очiкуваним станом природного середовища.

Yci методи прогнозування об'еднуютъ у двi групи: логiчнi i формалiзованi.
Що логiчних методiв вiдносять методи iндукцii, дедукцii, експертних

оцlнок, анапог11.
При вiдсутностi прогнозуваннrI достовiрних вiдомостей i, якщо об'ект не

пiдл,ягае математичному ана-шiзу, використовують метод експертних оцiнок, суть
якого поJIягае у визначенi майбутнього на ocHoBi думок квалiфiкованих
спецiалiстiв-експертiв.

Метод аналогiй поJuIIае в тому, що закономiрностi розвитку одного
процесу з певними поправками можна перенести на iнший процес, для якого
потрiбно зробити прогноз.

Форма-пiзованi методи подiляють на статистичний, екстраполяцii' i
моделювання.

Статистичний метод фунтуеться на кiлъкiсних покЕIзниках, якi дЕtють
можливiсть зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.

4
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7) ЗАХОДИО ЯКI ШЕРЕДБАЧА€ТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ
ЗАIIОБIГАННЯО ТА ПОМ,ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ
НАСЛЦКIВ ВИКОНАНIIЯ ДОЮrМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ

Пiд час здiйснення стратегiчноТ' екологiчноi оцiнки передбачаеться

розгJuIнути заходи iз запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних
. наслiдкiв на довкiлля, визначенi законодавством та нормативно-правовими
актами.

!llltt.!
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Так, Закон Украiнu кПро охорону навколuutньоzо прuроdноzо сереdовuu4Ф)
вuзнача€ заzалtьнi вu.lйоzu в zалузi охоронu навколuutньоzо сереdовuu4а прu

розtиitценнi, проекmувайнi, буdiвнuцmвi, BBedeHHi в експлуаmацiю, експлуаmацii,
консервацit, споруd mа iHu,tttx об'екmiв' Законом встановлено, що використttнЕя природних pecypciB |ромадянами,
пiдприемствами, установами та органiзацiями здiйснюеться з додержанням
обов'язкових екологiчних вимог:

а) рацiон€lllьного i економного використання природних pecypciB на ocHoBi
широкого застосуванrrя HoBiTHix технологiй;

б) здiйснення заходiв щодо запобiгання псуванIrю, забрудненню,
виснаженню природних pecypciB, негативному впливу на стаЕ навколишнъого
природного середовища;

в) здiйснення заходiв щодо вiдтворення вiдновлюваних природних
pecypciB;

г) застосування бiологiчних, хiмiчних та iнших методiв полiпшення якостi
rrриродних pecypciB, якi забезпечуютъ охорону навколишнього природного
середовища i безпеку здоров'я населеннrI;

д) збереження територiй та об'ектiв природно-заlrовiдного фоцду, а також

екологiчних прав iнших осiб.

Захоdu, спряjчлованi на запобizання, вidвернення, унttкнення, зл4енuлення,

усунення значно2о неzаmuвноzо вплuву на зdоров'я населення прu зdiйсненнi
планованоt diяльносmi у вidповidносmi dо вutwоz сmаmmi 24 Закону YKpaiHu оПро
забезпеч:€ння caHimtapHozo mа еmidемiчноео блаzополуччя населення> з Jйеmою
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вidвернення i зменu,,tення шкidлuвоzо вплuву на зdоров'я населення ulулиу,

неiонiзуючlлс вuпроJчriнювань mа iншпм фiзuчнuх факmорiв буdуmь розzляdаmuся:
- вiдповiднi органiзацiйнi, господарсъкi, технiчнi, технологiчнi,

архiтектурно-будiвельнi та iншi заходи щодо попередження утворення та
ЗНИЖеННrI IIIYiVIY ДО РlВНlВ, УСТаНОВЛеНИХ СаНlТаРНИМИ НОРМаМИ;

- заходи радiацiйноi безпеки, вiдriовiдних санiтарних правиII, а також
заходи, встановленi нормами, iншими актами законодавства, що мiстять вимоги
радiацiйноi безпеки;

8) пропозицIi щодо структури тА змIсту звIту про
СТРАТЕГIЧНУ ЕКОЛОГIltНУ ОЦIНКУ

Стратегiчна екологiчна оцiнка будa виконана в обсягах, визначених
статтею 11 Закону УкраiЪи <Про стратегiчну екологiчну оцiнку>.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ I
пропозицIi, тА строки ix подАння.

ЗауваженнrI i пропозицii до Заяви про визначення обсяry стратегiчноi
екологiчноТ оцiнки проекту Програми поdаюmься do:

департаменту агропромислового розвитку та з9мельних вiдносин
,Щонецъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii. :

ВidповidшIьна особа: ..uсrуrr"Й* начаJIъника вiддirrу економiки та
iнвестицiй управлiння земельних вiднорин, водних pecypciB, економiки та
iнвестицiй ТТТамшин ,Щенис Олегович (KoHTaKTHi данi:
d.shamshin@agro.dn.gov.ua, тел. (06264) 20-t20, моб. (050) 97З t7 5З).

Сmрок поdання зuуваilсень i пропозuцiй стаЕовить 15 днiв з дЕя
оприлюднення Заяви.

Щиректор департаменту
агропромислового розвитку та
земельних вiдносин Артем IL{ГАН


