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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ  

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
Змін до «Програми охорони навколишнього природного середовища  

міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки» 
 

1) Інформація про замовника: 

Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 

документами державного планування. 

З метою актуалізації переліку природоохоронних заходів, які необхідно реалізувати 

на території Івано-Франківської міської ради та забезпечення їх фінансування  у «Програму 

охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016–2020 

роки» (далі – Програма) вносяться наступні зміни: 

1. Підпрограма 1 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» – 

доповнюється з відповідним збільшенням обсягів фінансування заходами щодо 

підвищення надійності каналізаційних мереж та усунення забруднення підземних 

вод шляхом будівництва каналізаційної мережі в с. Хриплин та реконструкцією 

дворових мереж водовідведення по вул. Пулюя, 7-9; Витвицького, 24-28; Короля 

Данила, 7а, 9; Південний Бульвар, 29-31, 31а; Івана Павла II, 23-25-27; 

2. Підпрограма 2 «Охорона атмосферного повітря» – доповнюється з відповідним 

збільшенням обсягів фінансування заходами щодо забезпечення моніторингу рівня 

забруднення атмосферного повітря на території Івано-Франківської міської ради у 

режимі реального часу; 

3. Підпрограма 3 «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» –

доповнюється з відповідним збільшенням об’ємів фінансування заходами щодо 

укріплення берегів та прибережних захисних смуг, недопущення затоплення і 

підтоплення паводковими водами господарських та житлових будівель, 

сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в селах Опришівці, Вовчинці 

та Угорники Івано-Франківської міської ради, реконструкції гідротехнічних 

споруд (правобережної дамби) на р. Бистриця Надвірнянська на території 

с. Микитинці Івано-Франківської міської ради; 

4. Підпрограма 7 «Збереження природно-заповідного фонду» – з назви заходу 

«Придбання транспортного засобу (автовишки) для міського парку культури та 

відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» вилучається слово « (автовишки)»; 

5. Підпрограма 8 «Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна 

експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних 

організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного 

механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища» 

викладена з відповідним обсягом фінансування у новій редакції, яка передбачає: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з 

капітального ремонту гідроспоруд та лотків Івано-Франківського міського озера; 

- виготовлення проектно-кошторисної на об’єкти: «Нове будівництво 

берегозахисних споруд та спрямлення р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. 

Медична»; «Нове будівництво лівобережної дамби річки Бистриця Надвірнянська 

в районі садово-городнього товариства №4 у м. Івано-Франківську», Реконструкція 

гідротехнічних споруд (правобережної дамби) на р. Бистриця Надвірнянська для 

охорони земель від підтоплення на території с. Микитинці Івано-Франківської 

міської ради (перша черга)»; «Нове будівництво правобережної дамби річки 

Бистриця Надвірнянська в с.Хриплин Івано-Франківської міської ради»; 
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- проект землеустрою та будівництва комплексу гідротехнічних споруд для охорони 

(захисту) земель від підтоплення на території с.Вовчинець Івано-Франківської 

міської ради»; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Коректура складування 

побутових відходів на полігоні ТПВ» та «Відведення земельної ділянки для 

розширення площі складування на полігоні ТПВ» 

- розробка проектів, створення дендропарку природно-заповідного фонду та 

організації його території; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з 

водовідведення на вул. Українських Декабристів, Глінки, М. Сосенка, Патона, 

Сєченова, Ципки, Полковника Грома, Романа Яросевича, Руднєва, Тесленка, 

Ковалевської, Тисменицькій; 

- оснащення МДЕС приладами,  обладнанням, інвентарем; 

- проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища 

на сайті Івано-Франківського міського парку культури та відпочинку імені Т. Г. 

Шевченка; 

- проведення конференцій, семінарів, інших заходів з підвищення кваліфікації та обміну 

досвідом, в т.ч. відрядження та ін.; 

- інформаційне забезпечення реалізації екологічної політики в м.Івано-Франківську; 

- проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природ-ного 

середовища; 

- виконання оцінки впливу проектів на навколишнє середовище та стратегічної 

екологічної оцінки міських програм; 

- виконання стратегічної екологічної оцінки міських програм; 

- запровадження та забезпечення функціонування систем моніторингу 

навколишнього   природного середовища, у т.ч. атмосферного повітря у м. Івано-

Франківську. 

Програма була розроблена з метою забезпечення системного підходу до формування 

та реалізації основних напрямів екологічної політики міста Івано-Франківська, яка 

базується на гарантованому законодавством України праві людини на екологічно безпечне 

для життя і здоров’я навколишнє природне середовище і є складовою частиною сталого 

(збалансованого) розвитку з урахуванням характерних для міста соціально-економічних 

умов та екологічних проблем, викликаних нераціональним природокористуванням. 

Зміни та доповнення до Програми розроблені відповідно до вимог Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього 

природного середовища» і призначені для подальшого покращення  

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). 

Реалізація запланованих заходів змін та доповнень до Програми належить до другої 

категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року), а саме: 

- до пункту 10 частина 3 стаття 3 – проведення робіт з розчищення і днопоглиблення 

русла та дна річок, берегоукріплення – заходи  щодо укріплення берегів та 

прибережних захисних смуг, недопущення затоплення і підтоплення паводковими 

водами господарських та житлових будівель, сільськогосподарських угідь, 

присадибних ділянок в селах Опришівці, Вовчинці та Угорники Івано-Франківської 
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міської ради та реконструкція гідротехнічних споруд (правобережної дамби) на р. 

Бистриця Надвірнянська на території с. Микитинці Івано-Франківської міської 

ради; 

- до пункту 10 частина 3 стаття 3 – проведення робіт з розчищення і днопоглиблення 

русла та дна річок, берегоукріплення – заходи щодо виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту гідроспоруд 

Івано-Франківського міського озера та виготовлення проектно-кошторисної 

документації на об’єкти берегозахисних споруд р. Бистриця Надвірнянська; 

- до пункту 11 частини 3 статті 3 – утилізація, видалення, оброблення, 

знешкодження, захоронення побутових відходів – заходи щодо виготовлення 

проектно-кошторисної документації «Коректура складування побутових відходів 

на полігоні ТПВ» та «Відведення земельної ділянки для розширення площі 

складування на полігоні ТПВ». 

4) Ймовірні наслідки. 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – зміни та доповнення до 

«Програми…» розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого 

рельєфу території, особливостей міської території та її забудови, з дотриманням 

технологічних та санітарних розривів. Під час реалізації заходів, передбачених 

змінами та доповненнями до Програми, можливі тимчасові впливи на повітряне, 

водне середовище, ґрунтово-рослинний покрив та зміни у мікрокліматичних 

параметрах, а також тимчасові підвищення рівнів впливу фізичних полів. Негативні 

ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження 

(тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей 

масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Вказані ймовірні 

впливи матимуть локальний тимчасовий короткостроковий ефект (вплив) на 

навколишнє середовище та не матимуть негативних наслідків як для довкілля, так і 

для здоров’я населення м. Івано-Франківська в цілому;  

б) для територій з природоохоронним статусом – змінами та доповненнями до 

«Програми…» передбачені заходи щодо розвитку інфраструктури дендропарку 

«Дружба» ім. З. Ю. Павлика (проект на дороги, стежки та теплиці) – вказані дії 

матимуть подальший позитивний вплив та наслідки на навколишнє природне 

середовище;  

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – не 

очікуються. 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо 

документ державного планування не буде затверджено. 

На даному етапі планування для змін та доповнень до «Програма охорони 

навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016–2020 роки» 

розглядати, оцінювати та порівнювати альтернативи є недоцільним, так як для кожного 

пункту «Програми…» за яким буде передбачена процедура ОВД (див. пп. 3 цієї «Заяви»), 

буде конкретизовані технічні (технологічні) та територіальні альтернативи. 

Незатвердження документа державного планування, а саме змін та доповнень до 

«Програми охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 

2016–2020 роки», відмова від реалізації запропонованих природоохоронних заходів 

Програми призведуть до погіршення стану навколишнього середовища, підтоплення 

територій, погіршення ландшафту міста Івано-Франківська. Цей сценарій може розумітися 

як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля – нульова альтернатива.  

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використо-

вуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

Під час підготовки звіту зі стратегічної екологічної оцінки змін та доповнень до 

«Програми охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 
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2016–2020 роки» на 2019-2020 рр. необхідно визначити доцільність і прийнятність змін та 

доповнень до Програми, обґрунтувати економічні, технічні, організаційні, державно-

правові та інші заходи щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища; оцінити 

вплив на навколишнє середовище в період впровадження заходів Програми, дати прогноз 

впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення, виходячи із 

особливостей Програми з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  

 Стратегію розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року; 

 Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на 

період до 2028 року; 

 «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-

Франківській області» (за період 2011-2018 рр.); 

 державну статистичну інформацію у галузі охорони довкілля, включаючи 

демографічні дані та показники захворюваності населення (за період 2011-2018 рр.); 

 матеріали розділів ОВНС щодо промислових підприємств м. Івано-Франківська; 

 результати досліджень стану навколишнього природного середовища державних 

суб’єктів моніторингу; 

 звіти з науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та науково-дослідних 

інститутів м. Івано-Франківська; 

 доступну інформацію з Інтернет-ресурсів.  

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки змін до Програми є їх 

відповідність законодавству  України у  галузі  охорони  навколишнього  природного 

середовища, державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам  України.  

Додаткові дослідження стану навколишнього середовища м. Івано-Франківська 

можуть бути проведені за результатами громадського обговорення цієї «Заяви», а також 

при виявленні екологічно небезпечних впливів при аналізі та оцінці заходів, 

запропонованих у змінах до Програми.  

За відсутності письмових зауважень та пропозицій від громадськості та зацікавлених 

сторін протягом п’ятнадцяти днів з дня оприлюднення цієї «Заяви» обсяг досліджень та 

рівень деталізації інформації, що має бути включений до звіту про СЕО, Івано-Франківська 

міська рада визначатиме самостійно. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:  

1) аналіз слабких та сильних сторін Програми з точки зору екологічної ситуації, а саме:  

 вивчити в регіональному плані природні умови території міста, включаючи 

характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, 

рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інші компоненти 

природного середовища; 

 розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі 

водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; 

 оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних аспектів; 

3) розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх 

наслідків; 

4) ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення 

заходів, передбачених змінами до Програми; 

5) отримання зауважень і пропозицій щодо змін до Програми; 

6) проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки 

змін до Програми. 

В ході СЕО також планується провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу 

на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та 

стабільного соціально-економічного розвитку м. Івано-Франківська та підвищення якості 

життя населення.  
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7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. 

За результатами СЕО очікується розроблення комплексу рекомендацій та 

природоохоронних заходів, які в загальному міститимуть: 

1) ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних, 

водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.; 

2) захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та ін.), 

включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідходних 

технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), 

планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, 

озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів; 

3) відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану 

окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 

4) компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планованої діяльності 

шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природи 

соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час; 

5) охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої діяльності, система 

оповіщення населення при несприятливих метеорологічних умовах та екологічних 

небезпеках. 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону 

України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  

стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених 

наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. та 

містити наступну інформацію: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування; 

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено; 

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом; 

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, 

постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

7) заходи, які 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 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; 
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10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення; 

11) резюме нетехнічного характеру; 

12) список виконавців СЕО; 

13) список використаних джерел інформації; 

14) додатки. 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки змін до «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Івано-

Франківська на 2016-2020 роки» подаються до: 

управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 

Поштова адреса: вул. Михайла Грушевського, 21, каб. 414, м. Івано-Франківськ, 

Україна 76004;  

Тел.: (0342) 55-18-42; 

Факс: (0342) 55-19-55; 

Електронна пошта: zlnykorak@ukr.net 

Контактна особа: начальник відділу енергозбереження та екології Никорак Зіновій 

Львович; тел.: (0342) 55-65-25 

Строк подання зауважень і пропозицій становить протягом 15 діб з дня 

оприлюднення Заяви, тобто до 10 червня 2019 року. 


