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впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 
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суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВЕЛЬ», код ЄДРПОУ 

4062872 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса: Україна, 78593, Івано-Франківська обл., місто Яремче, село 

Поляниця, участок ЩИВКИ, будинок 2. 

Контактний номер телефону: 3422 (559192) 
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Планованою діяльністю передбачається розширення діяльності Туристичний 

Комплекс «Буковель» (Далі - ТК «Буковель»), шляхом: Нового будівництва 

акумулюючого ставу № 3 об’ємом 150 тис.м3 води для снігових систем ТК «Буковель» 

в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва 

пасажирської підвісної канатної дороги № 23 ТК «Буковель» в с. Поляниця 

Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва аквапарку ТК 

«Буковель» в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



Нового будівництва Етнопарку в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-

Франківської області; Нового будівництва водозабірних споруд питної води 

продуктивністю 2000 м3/добу ТК «Буковель» в с. Поляниця Надвірнянського району 

Івано-Франківської області. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Планована діяльність передбачає розширення діяльності ТК «Буковель», шляхом: 

- нового будівництва акумулюючого ставу № 3 об’ємом 150 тис. м3 для снігових 

систем ТК «Буковель», площа водного дзеркала – 2,1 га; 

- нового будівництва шестимісної підвісної пасажирської канатної дороги № 23, 

довжина канатної дороги схилом – 1434,48 м; 

- нового будівництва аквапарку ТК «Буковель» в селі Поляниця Надвірнянського 

району Івано-Франківської області, площа забудови - 7889,0 м2; 

- нового будівництва Етнопарку в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-

Франківської області, площа забудови - 2 045,58 м2.; 

- нового будівництва водозабірної споруди питної води з річки продуктивністю 

2000 м3/добу ТК «Буковель». 

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи 2 планованої діяльності задля забезпечення 

питних потреб продуктивністю 2000 м3/добу, розглядається буріння артезіанських 

свердловин. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

ТК «Буковель» розташований у Надвірнянському районі, села Поляниця, участок 

Щивки буд. 2, на земельних ділянках, що у праві постійного користування. 

Провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках, що 

оформлені правом постійного користування, і мають відповідне цільове призначення. 

1) Акумулюючий став № 3 об’ємом 150 тис.м3 води для снігових систем ТК 

«Буковель». Нове будівництво» в межах розміщення земельних ділянок (загальна 

площа - 8,4175), а саме: 0.1595 га кадастровий номер 2611092001:22:001:0474; 1.6707 га 

кадастровий номер 2611092001:22:002:0475; 1.7218 га кадастровий номер 

2611092001:22:002:0477; 4.8655 га кадастровий номер 2611092001:22:002:0483.  

2) Шестимісна підвісна пасажирська канатна дорога № 23 в межах розміщення 

земельних ділянок (загальна площа – 37,3953 га), а саме 12.1176 га кадастровий номер 

2611092001:22:002:1302; 2.7613 га кадастровий номер 2611092001:22:002:0900; 1.1416 

га кадастровий номер 2611092001:22:002:0897; 21.3748 га кадастровий номер 

2611092001:22:001:0599. 

3) Нове будівництво аквапарку ТК «Буковель» в селі Поляниця Надвірнянського 

району Івано-Франківської області передбачено в межах земельної ділянки за 

кадастровим номером 2611092001:22:002:0239 площею 3,7554 га; 

4) «Етнопарк в с.Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Нове 

будівництво» в межах розміщення земельних ділянок (площа для розміщений об’єкту - 

11,1362), а саме: 10.1862 га кадастровий номер 2611092001:22:002:1300; 0.25 га 

кадастровий номер 2611092001:22:002:0040; 0.25 га кадастровий номер 

2611092001:22:002:0041; 0.25 га кадастровий номер 2611092001:22:002:0038; 0.2 га 

кадастровий номер 2611092001:22:002:2185. 

5) «Водозабірні споруди питної води продуктивністю 2000 м3/добу ТК «Буковель». 

Нове будівництво.» в межах розміщення земельної ділянки площею 3.2899 га 

кадастровий номер 2611092001:22:002:0603 

 



 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними 

альтернативами недоцільно, у зв’язку з тим, що ТОВ «Буковель» та його ТК 

«Буковель» існуючий, мають відповідну географічну та територіальну прив’язку, 

існуючу влаштовану інфраструктуру, взаємопов’язані із іншими частинами 

туристичного комплексу. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість збільшення 

надходжень в державний та місцевий бюджети, дотримання екологічних та санітарно-

гігієнічних нормативів, забезпечення безпечних умов для відпочинку туристів, 

створення додаткових робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого 

населення із забезпеченням умов праці згідно Трудового Кодексу України. Проект 

націлений на розвиток туристичного потенціалу регіону, та приваблення туристів у 

різні пори року. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Акумулюючий став: 

- Загальна площа ставка – 4,4 га; 

- Площа водного дзеркала – 2,1 га; 

- Об’єм води 150 тис. м3; 

Для реалізації планової діяльності передбачаються технічні рішення та комплекс 

заходів, а саме: земляна гребля – для утримання рівня води в ставку; водозабірна 

споруда – для регулювання подачі води із струмка без назви планується влаштування 

водозабору «Тирольського» типу; відстійник – для подачі чистої води в ставок 

планується встановлення однокамерного відстійника; обвідний канал – для 

забезпечення пропуску паводкових вод в обхід ставка; відвідний канал – для промивка 

відстійника; аварійний водоскид – для недопущення підйому води вище рівня; 

водозбірний лоток – планується облаштувати в здовж лівобережного схилу в межах 

ставка для його захисту від паводкових вод; трубчастий водовипуск – транспортування 

води з ставка до насосної станції; бистроток – для перекладу потоку води великої 

швидкості; водобійний колодязь – для гасіння напору води, що виходить з бистротоку; 

дренаж ложа ставка – планувальний захід передбачає захист конструктивних елементів 

дна ставка при опорожнені; насосна станція - для транспортування води до снігових 

систем.  

Шестимісна підвісна пасажирська канатна дорога №23 

Підвісна пасажирська канатна дорога з кільцевим рухом шестимісних крісел 

постійно закріплених на несуче-тяговому канаті. 

- Довжина канатної дороги схилом – 1434,48 м; 

- Перепад висот між кінцевими станціями – 374 м; 

- Швидкість руху максимальна – 5,0 м/с; 

- Час проїзду – 5,16 хв; 

- Відстань між кріслами – 33,75 м; 

- Інтервал між кріслами – 6,75 с . 

Нове будівництво аквапарку ТК «Буковель» 

- площа ділянки – 3,7554 га; 

- площа забудови - 7889,0 м2; 

- поверховість – 4 ; 

- пропускна здатність: 1100 осіб 

- Річна потреба у ресурсах: у воді -138,9 тис. м3; водовідведення – 85,740 тис. м3; 

електроенергії – 43800 МВт.г; питома витрата умовного палива – 0,159 т.у.п/Гкал; 



кількість робочих місць - 100 чол. 

Етнопарк: 

- площа території опрацювання – 11,1362 га. 

- площа, що впорядковується - 2,598 га 

- площа забудови – 2 045,58 м2. 

- кількість будівель та споруд – 30 шт. 

Водозабірні споруди питної води продуктивністю 2000 м3/добу: 

Водозабірні споруди складаються із таких об’єктів: водоприймач (занурена у 

греблю півтруба Ø500 з приймальною решіткою, яка служить для запобігання 

попадання грубих частинок у мережу), обладнання попереднього очищення (решітки, 

сітки), колодязя-відстійника, заглибленого резервуару для питної води об’ємом 

V=22м3, насосної станції І-го підйому (заглибленого типу). Після водоприймача 

встановлюється шлюзова засувка. Водопровід водозабору підключається до вже 

існуючого водогону Ø250, яким подається вода до існуючої фільтрувальної станції. 

Основні споруди водозабору знаходяться на висоті 970 м над рівнем моря. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

При проектуванні планованої діяльності враховані екологічні, санітарно - 

гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з вимогами 

чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлюються згідно 

природоохоронного законодавства України. Врахування специфіки впливу будівництва 

на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. 

- Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не 

перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі, використання у двигунах техніки дизельного палива, що 

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив затверджених постановою КМУ № 927 від 

01.09.2013 р.; 

- Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу 

України та інших чинних нормативно-правових актів; 

- Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до 

законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і 

тваринного світу; збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; 

недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 

розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних 

угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо; 

- Обмеженнями впливу на ґрунти шляхом дотримання значення ГДК 

забруднюючих речовин в ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог 

Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель»; 

- Обмеженнями впливу на навколишнє середовище у зв’язку з утворенням 

відходів, дотримання норм зберігання та утилізації відходів, дотримання вимог Закону 

України «Про відходи»; 

- Санітарно-епідеміологічні – дотримання нормативів шумового впливу на межі 

найближчої житлової забудови; 

- Дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

дотримання СЗЗ. 

щодо технічної альтернативи 2 

Теж саме що для технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Територія проведення робіт не знаходиться на землях природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення. Обмеження планованої діяльності 

полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища. Дотримання 



містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дотримання СЗЗ.  

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Для планованої діяльності - Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні 

вишукування виконуються у складі проектної документації відповідно до діючих норм 

ДБН А.2.1-1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва». Проектні рішення в 

період будівництва та експлуатації мають забезпечувати раціональне використання 

ґрунту, необхідно передбачити заходи протидії забрудненню ґрунту, ерозії, 

підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, захисту водного 

середовища, мінімізація впливу на повітряне середовище, а також охоронні, 

відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2 

Теж саме що для технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Планована діяльність буде здійснюватися на земельних ділянках, що знаходяться 

у праві постійного користування. Благоустрій майданчиків виконуватиметься 

відповідно вимог чинного законодавства. Передбачається огородження будівельного 

майданчика та тимчасових будівель. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

На етапі підготовче – будівельних робіт: 

- на повітряне середовище – прийнятний, викиди забруднюючих речовин при 

роботі спеціалізованої та будівельної техніки; 

- на мікроклімат – відсутній; 

- на водне середовище – очікується тимчасовий незначний вплив, що зумовлений 

збільшенням каламутності поверхневої води та концентрацій зважених речовин в її 

товщі, незначної зміни її кольору та прозорості в межах ділянки проведення 

будівельних робіт; 

- на соціальне середовище – прийнятний, викиди забруднюючих речовин, 

шумовий вплив. Реалізація визначених завдань сприятиме економічному розвитку 

регіону, покращить екологічну обстановку в районі планованої діяльності, обов’язкове 

вжиття заходів зменшення впливу; 

- на рослинний та тваринний світ – ймовірний вплив у разі проведення 

підготовчих робіт з розчистки території від рослинності, використання тваринного 

світу відсутнє; 

- на ґрунт – незначний вплив при плануванні території, порушення рельєфу, 

підрізка схилів. Проте погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів 

не очікується; 

- відходи – передбачається утворення будівельних відходів. Всі категорії відходів 

включно з побутовими відходами тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на 

окремій площадці та передаються на утилізацію або захоронення відповідним 

спеціалізованим комунальним установам та підприємствам згідно договорів; 

- шум – межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах встановленої СЗЗ 

та не перевищуватиме допустимих значень. 

На етапі експлуатації: 

- на повітряне середовище – прийнятний, викиди забруднюючих речовин від 



автотранспорту; 

- на мікроклімат – відсутній, прийнятний; 

- на водне середовище – прийнятний, забір води здійснюватиметься – відповідно 

до дозволу на спецводокористування. Планова діяльність під час експлуатації не 

порушує загального гідродинамічного стану підземних вод; 

- на соціальне середовище – прийнятний. Реалізація визначених завдань 

сприятиме економічному, туристичного, рекреаційного розвитку регіону, покращить 

екологічну обстановку в районі планованої діяльності; 

- на рослинний та тваринний світ – прийнятний; не передбачається використання 

рослинного та тваринного світу; 

- на ґрунт – прийнятний, використання не передбачається, постійний моніторинг 

стану шару ґрунту, вжиття заходів захисту; 

- відходи – прийнятний, всі категорії відходів включно з побутовими відходами 

тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на окремій площадці та передаються 

на утилізацію або захоронення відповідним комунальним установам та підприємствам 

згідно договорів; 

- шум – прийнятний, межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах 

встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 

щодо технічної альтернативи 2 

Теж саме що для технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Впливи, зазначені щодо технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”) 

Об'єкт планованої діяльності відноситься другої категорії видів планованої 

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 

впливу на довкілля. Згідно підпункту 10.6 пункту 10 та підпункту 12.1, підпункту 12.6 

пункту 12 частини 3 статті 3 та пункту 14 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу 

на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. 

№ 1026. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 



підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 

суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 

а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 

оголошенні про початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 

громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей 

період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 



господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 

з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11  

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України  
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник 

директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту 

екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

 

 

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020} 


