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ВСТУП

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - це новий інструмент реалізації екологічної
політики, який базується на принципі запобігання негативним наслідкам для довкілля від
планової діяльності на стадії планування, що набагато ефективніше ніж призупиняти
впровадження діяльності під час впровадження. СЕО стратегічних документів планування,
зокрема містобудівної документації, дає можливість зосередитися на всебічному аналізі
можливого впливу планованої діяльності на довкілля у короткостроковій та довгостроковій
перспективі з визначенням усіх типів наслідків враховуючи кумулятивні та синергетичні, та
використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних
наслідків в процесі стратегічного планування.

Згодом стратегічна екологічна оцінка поступово набуватиме ваги та беззаперечно стане
ключовим важелем прийняття стратегічних рішень, зокрема при погодженні містобудівної
документації.

Необхідність проведення СЕО встановлена Законом України «Про стратегічну
екологічну оцінку», який вимагає проведення оцінки усіх документів державного планування,
зокрема генеральних планів населених пунктів, задля оцінки можливого впливу від їх
виконання на довкілля, та наслідків такого впливу у різних проміжках часу та с урахуванням
фактору накопичення, синергетичного та кумулятивного ефекту.

Проведення СЕО перед усім обумовлено необхідністю додержання принципів сталого
розвитку та спрямування зусиль на підтримання та відновлення навколишнього середовища
для майбутніх поколінь при впровадженні програм та планів соціально-економічного розвитку
територій, та поліпшення сучасних умов життєдіяльності населення.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» до зазначеного проекту
детального плану території, який є містобудівною документацією місцевого рівня, ст.16 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений на виконання частини
третьої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» відповідно ДБН Б.2.2-
12:2019«Планування та забудова територій».

Мета розділу: - виявлення зон екологічного ризику в районі, зон, де спостерігаються
зміни в стані навколишнього природного середовища техногенного, природно-техногенного
характеру, а також визначення планувальних обмежень та територій, освоєння яких потребує
додаткових інженерно-технічних та конструктивних заходів;

- визначення прийнятності планованої діяльності та розробка заходів щодо забезпечення
нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки при
експлуатації житлової та громадської забудови в межах зазначеного детального плану
території, а саме:

- запобігання деградації навколишнього середовища, відновлення у разі необхідності
порушених в результаті господарчої діяльності природних систем;

- забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документу
державного планування – детального плану території.

Використані норми і правила чинного законодавства:
1. Закон України «Про регулювання містобудівної документації»;
2. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;.
3. Закон України «Про виконання оцінки впливу на довкілля»;
4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
5. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики

України на період до 2020 року»;
6. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території»;
7. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»;
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8. ДСТУ-Н БВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
9. ДБН В.1.1-12:2006 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих

експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України»;
10. «Методичні рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки

документів державного планування», затверджені Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.

11. «Методика розрахунків концентрації в атмосферному повітрі шкідливих
речовин, які містяться у викидах підприємств», ОНД-86 Держкомгiдромет.
1. Зміст та основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами
державного планування.

Проєкт «Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з детальним
планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га розташованої на участку
Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської області для будівництва
об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення)», як основний вид
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Головною метою проекту змін до генерального плану населеного пункту є зміна
функціонального зонування територій на яких розташовані відведені земельні ділянки
загальною площею 2,3862 га:

- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:002:0508), площа: 0.52 га, цільове
призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування житлового
будинку. Тип власності: Приватна власність.
- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:002:0763), площа: 0.95 га,
цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування
житлового будинку. Тип власності: Приватна власність
- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:001:0293), площа: 0.9162 га,
цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування
житлового будинку. Тип власності: Приватна власність
Проектними рішенням зміни до генерального плану передбачається зміна

функціонального призначення територій на яких розташовані відведенні земельні ділянки із
територій садибної житлової забудови на території об’єктів громадського обслуговування.

Основні цілі розроблення змін до генерального плану:
- уточнення і формування планувальної структури та функціонального призначення,

підтвердження містобудівної ситуації,  просторової композиції і параметрів забудови;
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, водоохоронних зон річок;
- визначення планувальних обмежень використання даної території;
- визначення містобудівних умов та обмежень;
- обґрунтування формування нових земельних ділянок та зображення існуючих, та їх

функціонального використання;
- створення транспортної інфраструктури і організація транспортного пішохідного руху,

розміщення місць паркування транспортних засобів;
- забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

Виконання ДДП пов’язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального
плану с.Поляниця щодо ефективного використання території.
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не
буде затверджено.
2.1. Природно-кліматичні умови. Кліматична характеристика.

Клімат району розташування об’єкту помірно-континентальний. Його особливості
визначаються розміщенням басейну на межі Волино–Подолії і альпійських гірських утворень
Карпат. Кліматичні умови формуються під впливом континентальних повітряних мас із сходу
і південного сходу і вологими морськими повітряними масами із заходу і південного – заходу.
Опади розподіляються дуже нерівномірно. Вони залежить від висоти місцевості і експозиції
схилів. Найбільша кількість опадів випадає в горах на висоті більше 1000м і становлять 1200–
1500мм на рік, в перед гірській випадає 600–700мм. Найбільше опадів отримують схили
західної і південно західної експозиції. Основна частина опадів (70–80%) випадає в теплу
частину року , а зимою – 20–25 % від річної кількості опадів.Середня кількість опадів становить
в січні – 41мм, в липні – 102мм. Найменша їх кількість припадає на січень, найбільша на
липень. Кількість опадів за рік – 742 мм.
Середньомісячна відносна вологість найбільш холодного місяця 75%, набільш жаркого 77%.
Середня відносна вологість за рік 76%. На цій території протягом року найчастіші вітри
північно-східного напрямку. Середня швидкість вітру у січні 1,8 м/с, у липні – 1,4 м/с.

Кліматична характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання
шкідливих речовин
Показники Величина

1. Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200

2. Коефіцієнт рельєфу місцевості 1
3. Середньорічна температура повітря, Т, 0С +6,9
4. Середня максимальна температура завнішнього повітря найбільш

жаркого місяця року, Т, 0С
16,3

5. Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця,
Т, 0С

-3,8

6. Середньорічна роза вітрів, %    Пн
ПнС
С
ПдС
Пд
ПдЗ
З
ПнЗ

5,4
24,0
3,8
1,8
12,1
37,7
13,8
1,4

7. Швидкість вітру, повторність перевищення якої складає 5%,м/с 9,31

Зміни на процеси розвитку парникового ефекту у разі незатвердження документа
державного планування не прогнозуються.
2.1.1. Геоморфологічні, інженерно-геологічні умови.

Геологічній будові приймають участь верхньо четвертинні сучасні, нерозчленовані
делювіально-колювіальні відклади, змішані глинисто-піщано-груболамкові утворення,
представлений суглинками м’якопластичними зі щебнем, суглинками з твердими щебневими.
Підстелюються перешаруванням аргілітів з піщаниками.
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Тектонічна ділянка робіт належить до складчастої області Карпат (Скибкова зона),
геоморфологічно розташована в межах складчастого сердногір’я, зовнішніх Горга, на схилі
гори лівого берега р. Прутець.

Сам майданчик будівництва має значний перепад рельєфу. Сейсмічність за рівнем
небезпеки А складає 6 балів, В-7 балів і С- 7 балів.

За геологічними факторами майданчик будівництва належить до ІІ(середньої)
категорії складності.
При не затвердженні документа державного планування не будуть розроблені відповідні
заходи та пропозиції із захисту території та будівель екзогенних геологічних процесів.
У разі не затвердження проекту документа державного планування не буде вирішена
проблема нераціонального використання земельних ресурсів шляхом їх освоєння.

2.1.2. Гідрогеологічні умови.
Гідрологічні умови визначені басейном річки Прутець Поляницький. Річка притікає в

Українських Карпатах у межах Яремчанської міської ради Івано-Франківської області і є лівою
притокою Прутця Яблуницького. Річка гірського типу, з кам'янистим дном і численними
перекатами. Долина вузька, глибока. Річище слабозвивисте. Річка бере початок на захід від
села Поляниця, неподалік від гори Довга. Тече в межах масиву Ґорґани переважно на схід. Над
річкою розташоване село Поляниця і частина гірськолижного курорту Буковель. У пониззі
річка тече територією Карпатського національного природного парку. У басейні р. Прутець
Поляницький збудовано штучну водойму для купання та водного відпочинку, яку назвали
озеро Молодості.

р. Прутець

Фонові концентрації речовин у воді річки  згідно даним лабораторії моніторингу вод та
ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, наведені в таблиці нижче.
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Показники якості річкової води задовільнять встановленні нормативи.

Зміни гідрогеологічних умов при не затвердженні документа державного
планування не прогнозуються.

2.2 Рослинність
Озеленені території спецпризначення.
Озеленені території спеціального призначення складаються з озеленених територій

вздовж проїжджих частин, навколо автостоянок, в санітарно-захисних зонах від комунальних
та інженерно-транспортних об’єктів. Вздовж вулиць і проїздів передбачено смугові захисні та
декоративні насадження дерев.

Озеленені території обмеженого користування – внутрішнє озеленення,
представлене хвойними і листяними деревними рослинами, а також газонами. Склад та
кількість зелених насаджень, які підлягають зрізуванню визначатиметься на наступному етапі
проектування під час складання Акту обстеження зелених насаджень.

У разі не затвердження документа державного планування прогнозується
негативний вплив: не будуть здійснені заходи з комплексного благоустрою озеленених
територій в межах ДПТ.

2.3 Природоохоронні території та охоронювані ландшафти.
В межах території ДПТ об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
У разі незатвердження документа державного планування ймовірно не будуть

відбуватися зміни в частині впливу забудови на територію природно-заповідного фонду.

2.4 Стан атмосферного повітря.
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в с. Поляниця являється

автотранспорт та котлові агрегати садиб та відпочинкових комплексів.
Прогнозні зміни стану атмосферного повітря, якщо документа державного

планування не буду затверджено, не передбачаються.

2.5. Характеристика стану водних ресурсів.
Територія належить до водозбору річкової системи басейну р. Прутець.
Гідрологічні характеристики р. Прутець в с. Поляниця, ур. Вишня Яремчанської

міської ради, Івано-Франківської області:
1. Площа водозабору – 34,6 км2;
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2. Нахил водозабору – 339,9 %о;
3. Нахил ріки – 68,8 %о;
4. Середня висота водозабору – 1080 мБС;
5. Коефіцієнт зависності ріки-1,47;
6. Відстань від стору до гирла ріки -14,7 км;
7. Середньобагаторічна витрата води – 0,62 м3/с;
8. Мінімальна 30-ти денна витрата води 95% забезпеченості періоду відкритого

русла-0,09 м3/с;
9. Мінімальна 30 – ти денна витрата води 95% забезпеченості зимового періоду 0,07

м3/с;
Характеристики ріки приведенні до мінімальної 30- денної витрати води

95%забезпеченості періоду відкритого русла;
10. Ширина річки- 2,67 м;
11. Середня глибина річки – 0,06 м;
12. Середня швидкість течії -0,6 м/с;
13. Площа водного перерізу -0,16 м2;

Характеристики ріки приведенні до мінімальної 30 – ти денної витрати води 95%
забезпеченості зимового періоду;

14. Ширина ріки -2,52м;
15. Середня глибина річки -0,05 м;
16. Середня швидкість течії -0,51 м/с;
17. Площа водного перерізу 0,13 м2;
Зміни гідрологічних умов при не затвердженні документа державного

планування не прогнозуються.

2.6. Фізичні фактори впливу.
Зміни стану шумового та електромагнітного забруднення території, забруднення

ґрунтів важкими металами якщо документа державного планування не буде затверджено, не
прогнозуються.

2.7. Характеристика стану здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо
детальний план території не буде затверджено.  Гігієнічна оцінка поточного стану
здоров’я населення. Найбільш важливим інтегральним показником для виявлення
проблемних ситуацій, які виникають в місті під впливом антропогенних навантажень на
навколишнє природне середовище, визначення пріоритетності природоохоронних заходів
вважається здров’я населення.

Демографічна ситуація. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
20% економічного збитку від захворювань, інвалідності та смертності обумовлені якістю
довкілля. При цьому біля 7% смертності серед міського населення, що проживає на найбільш
забруднених територіях, обумовлено впливом забрудненого атмосферного повітря.

2.7.1. Оцінка ризику здоров’я населення

Оцінка ризику здоров’я населення від впливу забруднювачів атмосферного повітря
необхідна для аналізу попередніх розрахунків як вихідний матеріал прийняття рішень при
плануванні, проектуванні, модернізації, будівництві і реконструкції об’єктів в межах основних
цілей і задач документа державного планування і спрямованих на забезпечення екологічної
безпеки, або пом’якшення негативного впливу забруднення довкілля.
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Оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення за
Методичними рекомендаціями «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення
атмосферного повітря», затверджені Наказом МОЗ від 13.04.07 № 184.

Діоксид вуглецю, або вуглекислий газ, не вважається токсичною речовиною.
Незважаючи на це, високі його концентрації у поєднанні із низькою концентрацією кисню,
призводять до несприятливих наслідків для здоров’я людини, включаючи головні болі, напади
запаморочення, погіршення пам’яті і здатності до концентрації уваги, труднощі зі сном, шум
у вухах, двоїння, світлобоязнь, втрату рухливості очей, дефекти поля зору, збільшення «сліпих
плям», недостатню адаптацію до темряви тощо.

Сірчистий газ не отруйний, але у поєднанні з іншими забруднювачами і вологою він
подразнює очі, ніс і горло, шкідливо впливає на легені.

Загалом при зростанні хімічного забруднення атмосфери речовинами з вихлопними
газами двигунів (автотранспорт є одним з головних за обсягом та токсичністю джерелом
забруднення довкілля) прогнозується збільшення кількості захворювань і тяжкості перебігу
таких захворювань як інсульт, хвороби серця і рак легені, а також гострих і хронічних
респіраторних захворювань, включаючи астму тощо. Для органів дихання характерні
алергічні реакції, астма, бронхіт, гайморит, утворення злоякісних пухлин, запалення
дихальних шляхів, емфізема. Забруднене вихлопними газами повітря перешкоджає
повноцінному диханню. У людей із захворюваннями дихальних шляхів проблеми з диханням
загострюються. Вихлопні гази дизельних двигунів можуть провокувати хронічне
обструктивне захворювання легень, яке, за прогнозами Всесвітньої організації охорони
здоров'я до 2030 року стане третьою з основних причин передчасної смерті у світі. Вплив
шкідливих речовин вихлопних газів двигунів авто може спричинити з боку серцево-судинної
системи порушення дихання у вигляді задишки, запаморочення, збільшення прояву ознак
стенокардії, інфаркт міокарда, в’язкість крові, як підсумок – тромбози, тромб емболії, кисневе
голодування, так звану гіпоксія тканин, з боку нервової системи – загальне нездужання,
підвищену збудливість, сонливість і стійке порушення сну тощо.

Кількості вперше зареєстрованих у 2018 р. випадків захворювань системи кровообігу,
відносно кількості усіх захворювань, – 4,3% серед дорослого населення і 0,7% - серед дітей
(віком від 0 до 17 років). Однак є небезпечна тенденція – зростання чисельності вперше
зареєстрованих випадків на 10% відносно даних попереднього року.

Забруднення атмосферного повітря призводить до збільшення частоти туманів,
знижується проникність ультрафіолетового випромінювання, що може вплинути на санітарно-
побутові умови життєдіяльності населення. Тумани можуть спровокувати збільшення
охолодження тіла, гнітюче впливати на настрій та самопочуття людини тощо. Внаслідок
проникнення пилу і сажі у помешкання мешканці рідше провітрюють їх, що призводить до
зменшення споживання свіжого повітря.

В умовах тенденції збільшення кількості автотранспортних засобів, прогнозується
зростання впливу на організм людини несприятливих фізичних факторів. Транспорт є
основним джерелом шуму.

Відповідно до наявних результатів проведених досліджень 60 – 80% шумів, що
супроводжують людину в житловій забудові, створюють транспортні потоки (автотранспорт,
залізничний, прольотний шум аеропортів).
Транспортний шум є одним з найбільш небезпечних параметричних забруднень
навколишнього середовища.

Головними видами несприятливого впливу шуму навколишнього середовища є
перешкода сну, ризик пошкодження слуху, рідше визнаються несприятливими такі впливи
шуму на людину, як фізіологічні (кардіоваскулярні та циркуляторні проблеми), перешкода
мовному звʼязку, психологічні проблеми, що походять від інтенсивного роздратування,
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соціальні поведінкові проблеми. Так, шум може викликати роздратування і агресію,
артеріальну гіпертензію (підвищення артеріального тиску), тиннитус (шум у вухах).

Смертність населення є вагомою складовою у формуванні загальної чисельності та
структури населення міста. Коливання рівня смертності населення значною мірою залежить
від стану здоров’я, який у свою чергу залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану
навколишнього середовища та медицини, забезпечення продуктами харчування та їх цінності,
соціально-економічних умов тощо.

Структура причин смерті населення в цілому залишається незмінною: більша половина
летальних випадків спричинена хворобами системи кровообігу, за ними йдуть новоутворення
та зовнішні причини смерті, далі – хвороби органів травлення та хвороби органів дихання.

У разі не затвердження проекту документа державного планування вплив на
здоров’я  не прогнозуєтья.
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

• Концепцією змін генерального плану є ефективне використання територій з
об’єктами обслуговування, які повинні відповідати нинішнім тенденціям вітчизняного і
світового містобудування, мати високу інвестиційну привабливість;

• створення комфортних умов для проживання мешканців – забезпечення
нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і підприємствами обслуговування,
місцями постійного зберігання автомобілів, нормативним рівнем озеленення, забезпечення
можливості працевлаштування за різними видами економічної діяльності поруч з житлом,
зменшення інтенсивності щоденних транспортних поїздок та ін.;

Попередня оцінка впливів на довкілля ймовірних наслідків реалізації пропозицій
проекту документа державного планування оцінюється як позитивний.

Проєктом змін генерального плану не передбачається реалізації видів діяльності
визначених ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
3.1. Клімат, мікроклімат. Негативний вплив не прогнозується завдяки реалізації заходів із
зменшення викидів діоксиду азоту, парникових газів (викиди від автотранспорту, котельні).
3.2. Стан атмосферного повітря. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря
в межах ДПТ є автотранспорт та котельня..

Ефективними заходами із зменшення викидів забруднюючих речовин, що утворюються
під час спалювання органічного палива (крім новітніх технологій та конструктивних
розробок) є заходи, які спрямовані на енергозбереження, тобто економію паливних ресурсів.
Для пом’якшення негативного впливу зростання викидів і зменшення їх обсягів до мінімально
можливих передбачається здійснення заходів з енергозбереження, встановлення сучасного
енергогенеруючого обладнання - низькотемпературних високоефективних та економічних
котлоагрегатів, в конструкцію яких закладені азотоподавляючі заходи, що забезпечує
мінімально-можливі обсяги викидів, паливозберігаючі заходи – встановлення на котлах
автоматики, що передбачає регулювання температури сітьової води за температурою
навколишнього середовища.

Внаслідок реалізації документа державного планування прогнозується пом’якшення
негативного впливу із зменшенням обсягів та токсичності викидів в повітряний басейн до
мінімально можливих.

Планувальні та конструктивні будівельні і технологічні рішення котельні повинні
забезпечувати вимоги щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
шуму, вібрації, електромагнітного полів від обладнання у виробничій зоні, на прилеглій
території та приміщеннях основних будівель відповідно до вимог ДБН В.1.1-31, ДБН В.1.2-10,
ДСП 173 та ін. Заходи щодо захисту від шкідливих впливів обґрунтовують відповідними
розрахунками. В рамках СЕО недоцільно заглиблюватися в детальну оцінку впливів, оцінку
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впливів необхідно виконувати у складі проектної документації відповідно до вимог
ДБНА.2.2-1.

3.3. Характеристика стану водних ресурсів.
Для забезпечення господарсько побутових потреб готельного господарства передбачається

будівництво свердловини поз. №13 на плані (Основні креслення М1:500).
Відповідно до положень Постанови КМУ від 18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим

зон санітарної охорони водних об'єктів» з метою забезпечення охорони водних об'єктів у
районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та
оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). ЗСО водних об'єктів
створюються на всіх господарсько-питних водопроводах незалежно від їх підпорядкованості
або типу джерела водопостачання. ЗСО поверхневих та підземних водних об'єктів входять до
складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

- перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору,
майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;

- другий і третій пояси (обмежень і спостережень) включають територію, що
призначається для охорони джерел водопостачання від забруднення.

Межі ЗСО водних об'єктів визначаються проектом землеустрою. Межі ЗСО водних
об'єктів встановлюються органами місцевого самоврядування на їх території за погодженням з
державними органами земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони
навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.
У межах першого поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання забороняється:

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель,
застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів,
видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо
не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та
мереж;

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;
- проведення головної рубки лісу.
У межах другого поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання забороняється:
забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими
відходами;

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних
добрив,накопичувачів, шлам сховищ та інших об'єктів, які створюють небезпеку хімічного
забруднення джерел водопостачання;

- розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації,
гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших
сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел
водопостачання;

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;
- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне

складування твердих відходів та розробка надр землі;
- проведення головної рубки лісу.
У межах третього поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання забороняється:

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх
захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може
призвести до забруднення водоносного горизонту;

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і
мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та
продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.
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Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування» межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід
встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж
тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані:

- для захищених — 30 м;
- для недостатньо захищених — 50 м.

Для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкта, на якій неможливе
забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у
сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу
ЗСО допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м
відповідно.

Проектом змін генерального плану вище наведені вимоги враховані.
Очищення стічних вод від проєктного готельного комплексу передбачається на

локальних очисних спорудах та скидом зворотних вод у річку Прутець за умови відповідності
якості очищеної води вимогам Водного кодексу України, постанові КМУ «Порядок
розроблення та затвердження нормативів ГДС» від 11.09.1996 р. №1100, Правилам охорони
поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

Поверхневий стік з забудованої території відводиться в існуючі колектори дощової
каналізації. Для захисту водного басейну передбачається будівництво очисних споруд
дощової каналізації автостоянки перед випуском поверхневих стоків.

В рамках СЕО недоцільно заглиблюватися в детальну оцінку впливів, оцінку впливів
необхідно виконувати у складі проектної документації відповідно до вимог ДБНА.2.2-1.

3.4. Стан геологічного середовища, земельних ресурсів.
Реалізація рішень документа державного планування на геологічне середовище та

земельні ресурси можна характеризувати, як позитивний.
Завдяки удосконаленню системи централізованого сміттєвидалення, утилізації та

переробки твердого побутового сміття негативний вплив відходів на земельні ресурси не
прогнозується.

3.5. Стан рослинного світу.
Забезпечення озеленення території прийнято відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019.

3.6. Стан тваринного світу.
Негативний вплив не прогнозується.

3.7. Вплив на соціальне середовище, здоров’я населення.
В цілому вплив можна характеризувати як позитивний. Реалізація ДДП сприятиме

покращенню умов життєдіяльності населення, розвиток туризму, створенню нових робочих
місць.

Передбачена проєктом раціоналізацію  дорожнього руху, червоних ліній, інженерної
підготовки території,  забезпечення  протипожежних та санітарно-гігієнічних розривів
відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 створюють комфортні умови для проживання.

Передбачена проєктом раціоналізація дорожнього руху створює умови для покращення
руху автомобілів, що дозволить зменшити рівень загазованості. Це, в свою чергу, знижує
ризики несприятливого впливу на стан здоров’я людини, захворюваність населення, так як
знизяться ризики захворювань з боку дихальної, серцево-судинної систем.

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом
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Відомо, що прямо пов'язати ті чи інші наслідки для здоров'я населення з впливом
конкретних підприємств дуже важко (так само, як і навпаки, довести відсутність такого
зв'язку), оскільки вплив на здоров'я часто неспецифічний і носить опосередкований характер.

Можуть спостерігатися кумулятивні ефекти, пов'язані з декількома видами
господарської діяльності. Так, наприклад, захворювання дихальної системи можуть бути
наслідками, впливу транспортних потоків вулично-дорожньої мережі.

Так само можна сказати і про вроджену патологію, і багато інших захворювань. Іншими
словами, виділити внесок об'єктів інфраструктури у вплив на здоров'я населення, на фоні
безлічі інших факторів і кумулятивних ефектів – завдання дуже непросте.

Однак у рамках СЕО не обов'язково доводити прямий зв'язок між здоров'ям населення
та впливом об’єктів інфраструктури. Достатньо виявити можливі ризики для здоров'я
населення, пов'язані з реалізацією ДДП.

Екологічні проблеми і ризики на здоров’я населення, які стосуються даного проєкту, та
негативний вплив на території з природоохоронним статусом – являється не значним.

Ділянка розробки проєкту безпосередньо не межує з територіями, що мають
природоохоронний статус, земель водного фонду та прибережно-захисних смуг
лісогосподарських зон, територій історико культурного, природного, заповідного,
рекреаційного чи оздоровчого призначення.
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному
та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування.

Виконання ДДП пов’язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального
плану  с.Поляниця щодо ефективного використання території.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені вимогами чинного законодавства:

- просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних
санітарно-захисних зон, санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней,
охоронних зон навколо (вздовж) обʼєктів транспорту, звʼязку, енергетичної системи,
інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових
(відповідно до розрахункових етапів проекту ДПТ), постійних і тимчасових, позитивних і
негативних наслідків
Очікувані наслідки реалізації ДДП для компонентів довкілля:

- клімат – наслідки не прогнозуються;
- стан атмосферного повітря –Будівельні та демонтажні роботи на ділянці

спорудження об’єкту супроводжуватимуться скупчення будівельної техніки. Робота
дизельних двигунів призводить до неорганізованого викиду в атмосферу забруднюючих
речовин: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, НМЛОС, метан, сажа, бенз(а)пірен та
парникові гази.

Загальний вплив об’єкту на стан навколишнього середовища – допустимий.
При детальній оцінці локального впливу на наступних стадіях провадження планованої

діяльності – обов’язкове врахування кумулятивних впливів від потенційних забруднювачів
атмосфери, що знаходяться на суміжних територіях та земельних ділянках.

- стан підземних вод – наслідки не прогнозуються, проектом ДПТ прийняті заходи
з запобігання забруднення підземних вод;
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- стан геологічного середовище, земельних ресурсів – наслідки можна
охарактеризувати як позитивні, так як проект ДПТ передбачає більш раціональне
використання території;

- заходи з інженерної підготовки території визначити робочим проектом
- стан рослинного світу – не прогнозується;
- стан тваринного світу – не прогнозується;
- соціальне середовище, здоров’я населення – в цілому вплив можна

охарактеризувати як позитивний, формування нової житлової забудови з об’єктами соціальної
інфраструктури, місцями для організації відпочинку та дозвілля, створення нових робочих
місць у сфері будівництва, торгівлі, обслуговування має позитивний соціальний вплив;

- території та об’єкти природно-заповідного фонду – не прогнозується;
- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення –

відсутні.
Кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові негативні наслідки

внаслідок реалізації ДДП загалом не прогнозуються.
Детальним планом території не передбачається реалізації видів діяльності

визначених ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування

Очікуваним результатом реалізації запропонованих заходів має бути створення
безпечних і комфортних умов життя для населення, відтворення та збереження природних
ресурсів, що створить передумови для подовження тривалості і поліпшення якості життя.
7.1.Заходи із зниження забруднення атмосферного повітря

Автомобільним транспортом

1. Оптимізація руху автотранспорту
Стаціонарними джерелами

1. Прийняття заходів з енергозбереження, - встановлення сучасного енергогенеруючого
обладнання в котельнях із застосування низькотемпературних високоефективних та
економічних котлоагрегатів, в конструкцію яких закладені азотоподавляючі заходи, що
забезпечує мінімально-можливі обсяги викидів.
2. Паливозберігаючими заходами – встановлення на тепло генеруючому обладнанні
автоматики, що передбачає регулювання температури сітьової води за температурою
навколишнього середовища.
3. В проектах та при будівництві будівель передбачаються енергозберігаючі заходи:
застосування у зовнішніх конструкціях матеріалів з підвищеними показниками опору
теплопередачі, жорсткий контроль за спожитою кількістю теплової енергії із встановленням
лічильників, у тому числі по квартирному.

7.2. Захист від фізичних чинників впливу.
1. Шум. Дотримання вимог щодо плану червоних ліній з застосуванням шумозахисних
зовнішніх конструкцій будівель.
2. Електромагнітне випромінювання.

При перспективному будівництві передбачено створення охоронних та санітарно-
захисних розривів від мереж та об’єктів електропостачання.
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7.3.Захист територій.

1. При опрацюванні вертикального планування були вирішені питання з раціональної
організації рельєфу, максимального збереження існуючого природного рельєфу.

7.4.Заходи із захисту водного басейну

1. Будівництво нових каналізаційних мереж та споруд.
2. Будівництво локальних очисних споруд на випуску дощової каналізації.
3. Для забезпечення господарсько побутових потреб готельного господарства
передбачений забір води із арт свердловини. Облік води здійснюється витратоміром
(лічильником).

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які
ускладнення

При здійсненні СЕО проведено низку оцінок: аналіз контексту планування, аналіз
раціональності використання території, аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його змін,
аналіз стану здоров’я населення та аналіз наслідків при реалізації детального плану території,
оцінка альтернативних сценаріїв, оцінка рекомендацій щодо пом’якшення впливу на довкілля,
у т. ч. для здоров’я населення, заходів із запобігання несприятливому впливу тощо.

При «нульовому» варіанті подальший стабільний розвиток території є
проблематичним.
Основні проблеми здійснення СЕО:

- інституційні та організаційні труднощі;
- недостатність на даному етапі вихідних даних для більш повної характеристики

прогнозного забруднення довкілля, зокрема щодо викидів специфічних притаманних для
певних технологічних процесів та видів діяльності.

9. Заходи, що передбачається для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля передбачити:
- контроль стану забруднення атмосферного повітря в місцях розташування  забудови за

речовинами, що присутні у викидах джерел забруднення проектованої забудови, та належать
до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в
атмосферне повітря підлягають регулюванню згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 29.11.2001 № 1598 (1 раз/рік);

- дослідження шуму на територіях житлових та громадських об’єктів, наближених до
проїжджих частин вулиць та інших об’єктів, які можуть бути джерелами шуму, для
остаточного вирішення комплексу шумозахисних заходів;

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення. Транскордонні наслідки відсутні.

11. Резюме нетехнічного характеру
Даний документ - Резюме нетехнічного характеру (РНХ) - містить коротку інформацію

про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої
діяльності. Також надаються відповідні заходи по зниженню негативних екологічних та
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соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об’єкту
планованої діяльності.

Цей документ (РНХ) буде розміщений у зазначених нижче місцях для ознайомлення і
для надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо
екологічних, соціальних та інших аспектів цього проекту.

Виконавчий комітет Поляницької сільської ради:
Юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця.

Опис запропонованої території розміщення об’єкту планованої діяльності
Проєкт «Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з детальним

планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га розташованої на участку
Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської області для будівництва
об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення)», як основний вид
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Головною метою проекту змін до генерального плану населеного пункту є зміна
функціонального зонування територій на яких розташовані відведені земельні ділянки
загальною площею 2,3862 га:

- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:002:0508), площа: 0.52 га, цільове
призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування житлового
будинку. Тип власності: Приватна власність.
- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:002:0763), площа: 0.95 га,
цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування
житлового будинку. Тип власності: Приватна власність
- Земельна ділянка (кадастровий номер 2611092001:22:001:0293), площа: 0.9162 га,
цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування
житлового будинку. Тип власності: Приватна власність
Проектними рішенням зміни до генерального плану передбачається зміна

функціонального призначення територій на яких розташовані відведенні земельні ділянки із
територій садибної житлової забудови на території об’єктів громадського обслуговування.

Затверджений проект буде являтися основним документом, шо визначає подальший
розвиток території детального планування. У складі пояснювальної записки до проєкту
розроблено розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який відповідає
вимогам частини 2 ст.11 «Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та
прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде
затверджено.

Поточний стан довкілля характеризується як задовільний.
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.
Розміщення об’єктів, передбачених детальним планом, не нанесе шкідливого впливу на

стан водного середовища, земельних та лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу,
заповідних територій.

Вплив на атмосферне повітря передбачається від котельні, вентиляційних систем та
руху автотранспорту.
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На території детального планування пропонується розмістити майданчик для
роздільного збирання побутових відходів наземного типу.

Розміщення об’єкту, передбаченого детальним планом, не погіршать радіаційного та
акустичного стану.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом.

Екологічні проблеми і ризики на здоров’я населення, які стосуються даного проекту, та
негативний вплив на території з природоохоронним статусом – являється не значним.

Ділянка розробки проєкту змін генерального плану безпосередньо не межує з
територіями, що мають природоохоронний статус, земель водного фонду та прибережно-
захисних смуг лісогосподарських зон, територій історико культурного, природного,
заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному
та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи
врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Проєктні рішення документа державного планування розроблено згідно вимог ДБН
Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДСП 173-96 Державні санітарні правила
планування та забудови населених пунктів Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення».

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових.

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила, що
окрім вигоди проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності
належного контролю за таким впливом.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування. Забудова,
передбачена проєктом, не потребує особливої охорони та не несе шкоди навколишньому
середовищу за умови дотримання діючих санітарних і протипожежних норм. Будівництво
вести у відповідності до чинних норм та відомчих документів. Рекомендується під час
будівництва нових об’єктів чи реконструкції існуючих застосовувати енергоефективні
методи просторового планування та будівництва: використання альтернативних джерел
енергетики; збільшення терміну експлуатації будівель шляхом застосування новітніх
технологій будівництва та матеріалів; будівництво будівель, що задовольняють критеріям
систем екологічної сертифікації міжнародного зразка (один з критеріїв – можливість
розібрати, повторно використати та безпечно утилізувати матеріали будівлі, що підлягає
знесенню). Здійснення соціально-економічних та екологічних заходів з покращення
мікроклімату, санітарного очищення, раціонального використання, належного утримання та
охорони, забезпечення належного санітарного стану та благоустрою об'єктів, проваджуються
відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Місцеві
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації та громадяни, які володіють об’єктивною інформацією про виникнення або
загрозу виникнення небезпеки для навколишнього природного середовища, повинні негайно
інформувати Державні органи України, до повноважень, яких належить проведення заходів
державного напрямку (конторолю) в галузі екологічної безпеки.
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Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення (за наявності). Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля при
реалізації документу державного планування – відсутні.
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ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Проєкту «Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з
детальним планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га
розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-

Франківської області для будівництва об`єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (готельний комплекс з вбудованими приміщеннями

торговельного призначення)».

1) ЗАМОВНИК:
Виконавчий комітет Поляницької сільської ради.
2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ,

ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
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.

Містобудівна документація, проєкт «Внесення змін до генерального плану села
Поляниця суміщеного з детальним планом території земельної ділянки загальною площею
2,3862 га розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-
Франківської області для будівництва об`єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (готельний комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного
призначення)», розробляється на підставі рішення Поляницької   сільської ради від 18 травня
2021 р. № 146-6/2021 «Про внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з
детальним планом території на участку Вишні.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає
функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення
об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення
містобудівної документації, визначення планувальних обмежень використання території
згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. При розроблені
детального плану враховуються положення генерального плану села Поляниця,
Надвірнянського району.

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО
ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ
РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої
цього Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття
рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:
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- курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менш
як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання
та/або водовідведення;

- господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні
об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300
кубічних метрів на добу;

- установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на
добу і більше;

- буріння з метою водопостачання.
Проєктом документа державного планування передбачається будівництво готельного

комплексу менш як 50 номерів, скид забруднюючих речовин у водні об’єкти та водозабір
підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Отже, проєкт документа державного планування не визначає умови для реалізації видів
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки
впливу на довкілля.

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа

державного планування, проєкту  детального планування території зокрема, мають бути
оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори.
б) для територій з природоохоронним статусом;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів

інфраструктури, що пропонується відповідно до проєкту детального планування території на:
території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, інші території та

об'єкти, що мають особливу екологічну, природоохоронну, наукову, рекреаційну, естетичну,
культурну, освітньо-виховну цінність.

За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації таких об’єктів
інфраструктури.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.
5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ

ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ
ЗАТВЕРДЖЕНО;

Не передбачаються.
6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО

ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;
Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього

природного середовища», на відповідність діючим нормативно правовим документам у цій
галузі;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про
стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на
довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля,
пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території
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7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені
законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає
загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні,
будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами,
підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових
екологічних вимог:

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.

Заходи щодо безпечного поводження з побутовими відходами,  забезпечення
роздільного збирання побутових відходів у відповідності до вимог статті 351 Закону України
«Про відходи.»

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення
значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у
відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу
на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювані та інших фізичних факторів будуть
розглядатися:

- заходи щодо зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
із стаціонарних джерел.

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно будівельні
та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених
санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені
нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації
повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими

документами державного планування;
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2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та
прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним
статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та
інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування
таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-
15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і
негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в
який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини,
розраховане на широку аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА
СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту «Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з детальним
планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га розташованої на участку
Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської області для будівництва
об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення)» «подаються до:
Виконавчого комітету Поляницької сільської ради.

Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 15 днів

Контактна особа:
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УКРАЇНА
ПОЛЯНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Управління екології
Івано-Франківської ОДА

Департамент охорони здоров’я
Івано Франківської ОДА

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня
деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну
екологічну оцінку, та необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки
надсилаю Вам заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту «Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з
детальним планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га
розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-
Франківської області для будівництва об`єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування (готельний комплекс з вбудованими
приміщеннями торговельного призначення)»

Додаток: заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
«Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з детальним
планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га розташованої
на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської
області для будівництва об`єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (готельний комплекс з вбудованими приміщеннями
торговельного призначення)»

З повагою
Сільський голова                                                                         Микола Поляк

ПП "Архбудекспертиза-ІФ"


