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ВСТУП 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з 

необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних 

питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 

пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.  

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння 

інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення 

збалансованого (сталого) розвитку.  

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з 

розвитком стратегічного планування та національної практики застосування 

екологічної оцінки. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 

про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 

01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 

року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому 

законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної 

політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 

показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 

Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, 

галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли 

стратегічну екологічну оцінку – відсотків».  

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

(від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 

апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести 
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нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 

2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 

середовище».  

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий 

Верховною Радою України 4 жовтня 2016 р., а 1 листопада Президент України 

надав пропозиції до законопроекту. 17 січня 2017 р. Верховна Рада України не 

підтримала доопрацювання законопроекту.  

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було повторно зареєстровано 

нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є встановлення сфери 

застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання 

пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів 

та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений 

Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року 

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 

року.  

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі 

документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити 

стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих 

чи інших дій для довкілля. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

Генеральний план с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської 

області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка 

призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови 

та іншого використання території. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» документація державного планування підлягає стратегічній 

екологічній оцінки в порядку, встановленому Законом України «Про 

стратегічну екологічну оцінку».  

Генеральний план території розробляється та затверджується в інтересах 

відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної 

організації та функціонального призначення території, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 

інфраструктури, інженерної підготовки території. 

Генеральний план с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської 

області розробляється з метою визначення територіального розвитку на 

проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним 

використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж 

населених пунктів, а також з метою оптимальної функціональної організації 

поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського 

поселення, найкращі умови проживання та праці.  

При виготовленні генерального  плану села Кривець  використано   

наступні    матеріали: 

- Проект формування території та встановлення меж сільської ради та 

населеного пункту М 1:10000 (Івано-Франківський філіал інституту 

землеустрою, 1997р.); 

- Ортофотозйомка та топо зйомка М 1:2000 ; 

- Проект генерального плану с. Кривець (інститут «Франківськагропроект» 

1993.) 

- Державні  акти  на  право користування  земельними  ділянками; 

- Завдання  на  розроблення  генплану  села; 

- Вихідні   дані та  натурні обстеження. 

Генеральний план розроблений відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та змiст 

генерального плану населеного пункту», Законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну 

схему планування території України», «Земельного Кодексу України». 

Основні причини необхідності розробки генерального плану:   

1. Визначення перспективного економічного і територіального розвитку 

селища на основі комплексної оцінки соціальних, інженерно-транспортних, 

екологічних та інших передумов і обмежень використання території. 

2. Визначення пріоритетності використання та забудови території селища. 
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Генеральний план передбачає: 

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання 

території; 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування забудови та іншого використання територій; 

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й 

пріоритетності забудови та іншого використання територій; 

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів 

використання і забудови територій; 

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови 

населеного пункту; 

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його 

формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного 

та санітарно-гігієнічного стану; 

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження їх використання. 

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії 

генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і 

тих, до яких необхідно внести відповідні зміни. 

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №863 

«Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 

призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш 

детальних стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування. 

При розробленні генерального плану території враховується Генеральна 

схема планування території України, Схема планування території Івано-

Франківської області, стратегії та програми економічного, демографічного, 

екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного 

середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини 

та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та 

проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших 

кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території. 

Проект Генерального плану с. Кривець Богородчанського району Івано-

Франківської області розроблений відповідно до чинного законодавства з 

використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.  

Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, 

гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості 

інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового 

прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, 

міжнародного екологічного співробітництва та відповідно до: 

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
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– Закону України «Про основи містобудування»; 

– Закону України «Про відходи»; 

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

– Закону України «Про екологічну мережу України»; 

– Закону України «Про охорону земель»; 

– Закон України «Про рослинний світ»; 

– Закону України «Про тваринний світ»; 

– Закону України «Про генеральну схему планування території України»; 

– Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року»; 

– Національного плану управління відходами до 2030 року; 

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

– ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 

– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку»;  

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

– ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту»; 

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд»; 

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування»; 

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг)»; 

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»; 

– Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів». 

На місцевому рівні засади екологічної політики регулюються Програмою 

охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 

2025 року, Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2021 рік, Програмою «Питна вода» на 2021-2025 роки 

та ін. План заходів передбачає створення сприятливої конкурентоспроможної 

економіки, створення умов якісного життя, збалансованого просторового 

розвитку населених пунктів, створення умов для збереження довкілля, 

формування привабливості та розвитку туристичної галузі. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та 

результатів досліджень 

Село Кривець Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області розташоване в 17 кілометрах від смт. Богородчани 

та за 50 кілометрів від міста Івано-Франківськ. Через село проходить дорога 

Івано-Франківськ – Гута, яка має районне значення. Територія Кривецької 

сільської ради становить 1488 га. Кількість дворів – 488. Кількість населення – 

1939 осіб. 

 

 
Рис. 2.1. Місцерозташування с. Кривець 

(Джерело: Сервіс Google Maps) 
 

Розгляд цього розділу проводиться на основі характеристик колишнього 

Богородчанського району Івано-Франківської області, однією з 

адміністративних одиниць, якого був вищенаведений населений пункт, в 

зв’язку з відсутністю оновленої інформації в контексті новоутворених 

адміністративних районів та ОТГ області. 

Геоморфологічна будова. 

В геоструктурному відношенні даний район знаходиться в межах 

внутрішньої зони Передкарпатського Краєвого прогину і складений 

глибинними відкладами неогену. 

В геоморфологічному відношенні досліджувальна територія розташована в 

межах Прилуквинської височини на одній із древніх терас річки Бистриці 

Солотвинської. 

Гідрологічні умови. 

Через село протікає річка Бистриця Солотвинська, два потічки – Кривчик і 

Потічок. 

Бистриця Солотвинська – річка в Україні, в межах Богородчанського і 

Тисменицького районів Івано-Франківськoї області. 
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Довжина 84 км, площа водозбору 795 км², загальне падіння 1158 м, 

середній похил річки 14,2 м/км. Річкова мережа розвинута добре (майже 0,9 км 

на км²). На річці та її притоках розташовані чисельні пороги та водоспади: 

Малий Кузьминець, Раковецький, Манявський, Під Комином, Під Комином 

верхній, Липники та інші. 

Долина слабозвивиста, на перших 5 км є вузькою ущелиною з дном 

завширшки 3-15 м, з високими, майже прямовисними схилами. Від села Пороги 

долина V-подібна, завширшки 0,1-0,5 км, з дуже розчленованими крутими і 

дуже крутими схилами, нижче значно розширюється (1-3 км), стає 

трапецієподібна, з помірно крутими і пологими схилами заввишки 5-10 м; біля 

селища Солотвина досягає 2 км. У межах Бистрицької улоговини долина дуже 

широка, її лівий берег високий, крутий, порізаний ярами і численними 

невеликими долинами – лівими притоками річки. Схили переважно покриті 

лісом. Правий берег, навпаки, більш пологий і невисокий, майже суцільно 

розораний і заселений. 

Заплава двостороння, що часто чергується по берегах, її ширина від 50 м 

до 1,7 км, переважно низька (0,5-1,3 м), суха, лугова, здебільшого розорана, 

місцями поросла лісом, вербовими і вільховими чагарниками, складена піщано-

гальковими і гальково-каменистими ґрунтами. 

Кліматичні умови. 
Клімат помірно-континентальний. Найхолодніше в січні, найтепліше в 

липні. Середня температура взимку -3° С, влітку +19° С; середня максимальна 

температура найжаркішого місяця +23,9° С, а в найхолодніший місяць -20,5° С. 

Середньорічна температура - 7,3 °С. Середньорічна кількість опадів складає 689 

мм. В окремі роки кількість опадів може значно відрізнятися. Так, у 1912 році 

випало 836 мм опадів, а в 1946- му - тільки 364 мм. Найбільша їх кількість 

спостерігається у червні-серпні (від 80 до 88 мм), найменша - у грудні - березні 

(від 26 до 28 мм). Висота снігового покриву 15-20 см. Перший сніг випадає, як 

правило, в листопаді, й довго не лежить. Через випадання дощів, мряки, туману 

взимку утворюється ожеледь та ожеледиця, намерзання льоду на деревах, лініях 

електропередач. 

Середня тривалість безморозного періоду 150-170 днів. Сніговий покрив 

залягає протягом 100 днів, а в малосніжні зими - до 50 днів. Весняні 

приморозки припиняються у першій декаді квітня, в окремі холодні весни - у 

третій декаді травня. Осінні приморозки наступають у третій декаді вересня. Зі 

стихійних явищ зимою характерні хуртовини, а влітку - буревії, град. 

У зимовий період випадає 13% від річної норми опадів, сніговий покрив 

зберігається до 100 днів, середня тривалість безморозного періоду - 150-160 

днів, вегетаційного періоду 205 - 220 днів. 

У районі переважають вітри північно-західного й південно-східного 

напрямків. Середня швидкість вітру 2,9 м/с. Найвища швидкість вітру 

спостерігається в лютому - березні (3,7 - 4 м/с), найнижча - серпні - вересні (2,2 

- 2,3 м/с). 
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Максимальна та середня глибини промерзання грунту дорівнює 68 та 35 

см. 

Середньорічна відносна вологість повітря - 78%. Гідротермічний 

коефіцієнт 1,76. 

Згідно будівельних норм, територія села відноситься до ІІІА підрайону, III 

архітектурно-будівельного кліматичного району. 

В цілому, кліматичні умови села сприятливі.  

Ґрунтовий покрив. 

На території Кривецької сільської ради і села грунти представлені такими 

різновидностями: 

- Буроземно-підзолисті,дерново-буроземно-підзолисті,бурі гірські лісові 

опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабо змиті легкосуглинкові 

грунти. 

- Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові грунти. 

- Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті 

супіщані грунти. 

- Бурі гірські-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі 

щебенюваті і камянисті грунти. 

Грунтова вода є у четвертинних відкладах в пісках і плавунах. 

Для централізованого водопостачання може служити тільки вода  корінних 

відкладів на глибині. 

Інженерно-будівельна оцінка території. 

На території села відмічаються наступні категорії територій для забудови: 

І. Теритрії особливо несприятливі для забудови: 

- ділянки з ухилом поверхні землі більше 20% займають горби, стрімкі 

береги річок, з рівнем підземних вод 1-3 м від поверхні землі, місцями глибина 

3,0 м, складені елювіально-делювіальними суглинками, лесовидними 

супісками, суглинками з прошарками пісків, потужністю 4-6 м, нижче 

залягають неогенові відклади. Розрахунковий тиск на елювіально-делювіальні 

та неогенові породи більше 1,5 кг/см; 

- ділянки з ухилом поверхні землі не менше 0,5%, займають заплави річок 

з рівнем підземних вод 1,0 м та вище від поверхні замлі, складені алювіальними 

породами (супіски, піски, галечники) з прошарками заторфованих грунтів та 

торфами потужністю 5-8 м, місцями до 25 м. Нижче залягають в основному 

породи крейдяної системи. Розрахунковий тиск на супіски, піски, галечники 

більше 1,5 кг/см2 за торфовані породи та торфи менше 1,0 кг/см , на корінні 

породи більше 1,5 кг/см . 

II. Території несприятливі для забудови: 

- ділянки з ухилом поверхні землі 10-20%, з рівнем підземних вод глибше 

3,0 м від поверхні землі, складені елювіально-делювіальними породами 

(супіски, суглинки з прошарками пісків) потужність 4-7 м, місцями до 12-14 м, 

нижче залягають неогенові відклади. Розрахунковий тиск на четвертинні та 

неогенові відкла ди більше 1,5 кг/см . 

III. Території сприятливі для забудови: 
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- ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 10%. з рівнем підземних вод 

глибше 3,0 м, складені елювіально-делювіальними породами (суглинки, супіски 

з прошарками пісків, лесовидні суглинки, супіски місцями просадкові), 

потужністю 4-6 м місцями до 20 м, нижче залягають неогенові відклади. 

Розрахунковий тиск на породи більше 1,5 кг/см2. 

В сейсмічному відношенні с.Кривець розташоване в сейсмічно 

небезпечному районі (ДБН В. 1.1 - 12:2014 ’’Будівництво в сейсмічних районах 

України”) та відповідно до: 

- карти „А”, застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відровідальності) CCI згідно ДБН В. 1.2-14:2008 «Загальні принципи 

забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, 

будівельних конструкцій та основ", а також класу наслідків (відповідальності) 

СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м, відноситься до сейсмічної зони (6 

балів); 

- карти „В”, застосовується при проектуванні будівель і споруд ,які 

належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти 

підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки, відноситься до сейсмічної зони (7 балів); 

- карти „С”, застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відповідальності) ССЗ згідно ДБН В. 1.2-14, відноситься до 

сейсмічної зони (7 балів відповідно). 

Крім того, на території села визначені території, де заборонено будь-яке 

будівництво. Це охоронні зони високовольтних ЛЕП, санітарно-захисні зони, 

прибережні захисні смуги. 

Стан навколишнього середовища. 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були 

використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я.  

Повітряне середовище. 

За метеорологічними характеристиками cело Кривець належить до 

території з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та 

сприятливими умовами розсіювання шкідливих речовин. 

Стан атмосферного повітря на території селища в значній мірі залежить від 

об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення 

– стаціонарних (промислових підприємств) та пересувних (автотранспорт). 

У 2019 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 роком зменшились на 7,4 % 

та становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 

басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 

2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області 
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склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну 

особу – 149,6 кг у порівняні з 2018 роком на 11,4 кг менше. 

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з 

виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, 

забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних 

обсягів викидів. 

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через район, а 

також в зв’язку з різким збільшенням кількості місцевих транспортних засобів, 

спостерігається певне забруднення атмосферного повітря пилом та окислами 

азоту. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського 

організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні 

фотохімічного смогу. Зменшення цього впливу можливе шляхом 

удосконалення схем руху, розташування майданчиків для паркування 

автомобілів, покращення якості палива, а також доріг.  

Крім того, через незадовільний стан доріг постає проблема з забрудненням 

повітря пилом, через який мешканці відчувають дискомфорт. Також населення 

відчуває дискомфорт через неприємні запахи з каналізації, СТО, АЗС, окремих 

підприємств тощо. Крім того, в осінній і весняний період, під час прибирання 

присадибних ділянок і городів, спостерігається задимлення приземних шарів 

повітря від відкритих вогнищ. Такі явища мають сезонний характер і суттєво не 

впливають на забруднення повітря міста, проте в окремі дні спостерігається 

висока концентрація шкідливих речовин і у приземному шарі повітря. 

Вихідні дані не характеризують дійсного стану забруднення повітряного 

басейну села. В зв’язку з тим що за останні роки відбувається спад 

виробництва, повна або часткова його зупинка, має місце зменшення валових 

викидів по всіх джерелах викиду. 

За останні роки спостерігається зростання внеску автотранспорту в 

загальне забруднення території за рахунок збільшення автомобілів, 

автозаправок та автостоянок. 

Водне середовище. 

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є 

вирішальними чинниками санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення. Більшість басейнів рік згідно з гігієнічною класифікацією водних 

об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже 

забруднених. Внаслідок недостатнього фінансування будівництво і 

реконструкція більшості об’єктів каналізування та водопостачання, 

запланованих державними і регіональними програмами охорони водних 

ресурсів практично не проводиться. Моніторинг якості води поверхневих 

водойм свідчить про те, що незважаючи на значний спад промислового 

виробництва за останні роки та зменшення у зв’язку з цим скиду у водойми 

стічних вод має місце тенденція до погіршення екологічного стану водойм І-ої 

та ІІ-ої категорій, як за санітарно-хімічним так і за санітарно-мікробіологічним 

показниками. На сьогодні через високий рівень техногенного навантаження на 
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водойми, практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились до ІІІ 

класу, а очисних споруд технології водопідготовки фактично не змінились. 

Якість води погіршується через затоплення та підтоплення територій, 

передбачається зростання такої загрози для окремих долинних ділянок в разі 

підвищення температури води у місцевих водоймах на +0,7º +1,5º С, в 

результаті чого можливе послідовне погіршення якості води через зниження 

концентрації розчиненого кисню, ослаблення водообміну та евтрофікацію 

водних об’єктів. 

Основними причинами забруднення поверхневих села є надходження до 

водних об’єктів забруднювальних речовин у процесі поверхневого стоку води з 

забудованих території та сільгоспугідь, ерозія ґрунтів на водозабірній площі. 

Якісний стан підземних вод унаслідок господарської діяльності також 

постійно погіршується. Це пов’язано з існуванням фільтрувальних 

накопичувачів стічних вод, а також з широким використанням мінеральних 

добрив та пестицидів. 

Погіршує ситуацію необлаштованість водоохоронних зон та прибережних 

захисних смуг. Про це свідчать наявність заболочених прибережних вод та 

пов’язаних з ними анафелогенних зон. 

Всередині водоохоронної зони встановлюється прибережна захисна смуга 

(ПЗС) – зона суворих обмежень і регламентації, щодо використання території, в 

тому числі її забудова. Згідно ВКУ (ст.88) і ЗКУ (ст.60) ПЗС в межах міста 

встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Тобто ділянки, 

що мають земельний відвід в межах ПЗС з зазначенням цільового її 

використання. 

Ґрунтове середовище. 
Джерелом механічного забруднення ґрунтів може бути несвоєчасна і 

неякісна санітарна очистка території. На території села практично постійно 

виникають несанкціоновані та стихійні сміттєзвалища, які є основним 

джерелом механічного забруднення його території. Відходи є основним 

регіональним фактором забруднення навколишнього середовища. Міграція 

токсичних компонентів призводить до забруднення ґрунтів, поверхневих та 

підземних вод, атмосферного повітря. 

В межах села має місце чітка просторова закономірність залежності 

аномалій хімічних елементів з територіями зон промислових виробництв і 

прилеглих до них районів, а також основних транспортних магістралей. 

Крім того, джерелом впливу на ґрунтове середовище є кладовище. 

Житлова інфраструктура, система обслуговування. 

Характеристика житлового фонду. 

Для забудованої території села характерне безсистемне планування 

вулиць. Житлова забудова представлена одно- та двоповерховими 

одноквартирними індивідуальними житловими будинкам садибного типу (488 

будинків). Якість житлового фонду середня. 

Загальний житловий фонд становить 76500 м.кв. 

Середня житло забезпеченість села складає 39.5 м.кв./люд. 
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По кількості населення, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 село Кривець 

відноситься до великого населеного пункту. 

Система обслуговування. 

В галузі освіти в селі функціонує навчально-виховний комплекс , в якому 

розміщені - дитячий дошкільний заклад та ЗОШІ-ІІ ст.. 

З закладів медичного обслуговування в селі є фельдшерсько-акушерський 

пункт. 

З фізкультурно-спортивних споруд в селі є тільки стадіон (100x70 м) 

влаштований території школи. 

Заклади культури представлені такими установами: народний дім, 

бібліотека, культова споруда. 

На сьогоднішній день торговельна інфраструктура села складається з 7 

магазинів промтоварів. Підриємства громадського харчування в населеному 

пункті відсутні. 

Також з установ в селі є – адмінбудинок (сільська рада, відділення зв’язку, 

клуб, бібліотека). 

Виробничо-господарський комплекс. 

З діючих промислово-виробничих об’єктів в селі Кривець розташовані: 

- конюшня ; 

- пилорама; 

- столярний цех; 

Також є пустуючі виробничі приміщення колишнього господарського 

двору. Промислово-виробничі об’єкти розміщені за межами житлової забудови 

на територіях колишнього колгоспного виробничого двору. 

Сільськогосподарські угіддя представлені городами, розпайованими 

землями, пасовищами, сінокосами. 

Існуючі кладовища знаходиться в центральній частині села в межах 

існуючої житлової забудови.  

Організоване звалище твердих побутових відходів та скотомогильник 

відсутні. Вивезення сміття здійснюється в с. Старі Богородчани.  

Даним проектом визначено охоронні, санітарно-захисні зони та 

прибережні захисні смуги. В цих зонах будівництво заборонено. 

Інженерно-транспортна інфраструктура. 

Село Кривець - розташоване на віддалі 17 км від смт.Богородчани, 35 км 

від залізничної станції «Івано-Франківськ». 

Транспортне сполучення з населеним пунктом здійснюється 

автомобільним транспортом. Автобусна станція в селі відсутня, є 3 автобусні 

зупинки. 

Електропостачання села здійснюється від ПС 10 та забезпечується 5 

трансформаторними підстанціями. 

Зовнішнє освітлення відсутнє. 

Населений пункт газифіковано. Газопостачання здійснюється з ГРС 

«Солотвино». Газ в село поступає від  Гутянського газопроводу високого тиску 

II категорії , потім через  ГРП  № 32  в с. Раковець газ понижається до 
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середнього тиску, і далі безпосередньо по селу Кривець знаходяться 8 ШГРП 

які понижують тиск газу до низького і подають його до кожного окремого 

споживача. 

Централізовані системи водопостачання, каналізації і опалення в селі 

відсутні. Населення користується шахтними колодязями, вигрібними ямами, 

індивідуальними генераторами тепла (пічне, котли, конвектори).  

Зелені насадження загального користування. 

На час складання проекту зелені насадження в селі представлені 

приватними садами, присадибними ділянками та лісовими угіддями. 

Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних 

природніх та техногенних процесів. 

Через територію населеного пункту протікає річка Бистриця Солотвинська. 

Живлення дощове, снігове, грунтове і додаткове від малих приток. 

Згідно фізико-географічного районування територія Старобогородчанської 

сільської ради відноситься до четвертої підзони ІІВ кліматичної зони. 

Глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 0,6-0,9 м. 

В цілому, рівень природної та техногенної безпеки села  задовільний.  

В селі відсутнє пожежне депо. 

Природоохоронні території та об’єкти.  

У межах села відсутні об’єкти природо-заповідного фонду України.  

На північ від села знаходиться заповідне урочище Міжгір’я. 

Міжгір'я – заповідне урочище місцевого значення в Україні. Розташоване в 

межах Івано-Франківського району Івано-Франківської області, між селами 

Міжгір'я і Росільна. 

Площа 207 га. Статус надано 1980 року. Перебуває у віданні ДП 

«Солотвинський лісгосп» (Росільнянське лісництво, кв. 39, 42). 

Статус надано з метою збереження частини лісового масиву, що зростає на 

мальовничих пагорбах у передгір'ї Карпат. 

Україна є однією з країн, що підписала Бернську конвенцію про біологічне 

різноманіття (Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі). Дата підписання Україною: 11 червня 1992 р. 

Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про 

охорону біологічного різноманіття» від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР. Дата 

набуття чинності: 29 грудня 1993 р., для України – 7 лютого 1995 р. 

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) – українська частина 

Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 

включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 

Conservation Interest, ASCI, далі – «території (об’єкти) мережі Емеральд»). 

Мережа Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської 

конвенції (всього 26 держав), у країнах Європейського Союзу на виконання 

Бернської конвенції створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за 

аналогічними принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і 

фінансові інструменти ЄС. 
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Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, є 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Розробником першої 

черги Мережі (у 2009-2016 роках) була благодійна організація «Інтерекоцентр» 

(за цей період підготвлені описи на 271 територію). У період 2017-2019 років 

проектуванням Смарагдової мережі займається громадська організзація 

«Українська природоохоронна група» (за 2017-2018 розроблено та подано на 

розгляд Бернської конвенції обгрунтування щодо створення ще 106 території 

Мережі). Під час засідання Постійного комітету Конвенції 44-5 грудня 2019 

року нові 106 територій були додані до складу мережі (№272-377). Проектом 

передбачено і створення екологічної мережі. 

Екомережа – це складна, різнорівнева, просторова система природних 

біотичних і абіотичних елементів екосистеми, а також змінених і деградованих 

ландшафтів, що вимагають збереження або відновлення, у тому числі і шляхом 

невиснажливого використання. Як випливає з цього визначення, до складу 

екомережі мають бути включені не тільки території із збереженою природною 

рослинністю, але й змінені, навіть деградовані, ландшафти, які потребують 

відновлення. 

Село Кривець не знаходиться на територіях Смарагдової мережі України в 

Івано-Франківській області (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Розташування с. Кривець в системі територій Смарагдової мережі України 

(Джерело: Сервіс Species of Resolution 6. Database) 
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На території опрацювання ГПТ території та об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. Вплив від реалізації планованої діяльності на території 

Смарагдової мережі буде мінімальним та незначним. Всі екологічні коридори 

та шляхи міграції зосереджені здебільшого вздовж русел річок. Територія 

опрацювання ГПТ знаходиться на значній відстані від ключових територій 

Смарагдової мережі (близько 20 км). Виходячи з цього, негативного впливу на 

вищевказані території не очікується. 

Об’єкти культурної та археологічної спадщини. 

Згідно державного реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки 

містобудування та архітектури місцевого значення) на території села Кривець  

знаходиться Церква Архистратига Михаїла (пам’ятка місцевого значення 

1862р., дерево) з охоронною зоною 50 м. 

На території села Кривець археологічні пам’ятки відсутні. 

Аналіз    картографічних    матеріалів   та    фізико-географічної   ситуації 

свідчить також про велику ймовірність виявлення невідомих об'єктів 

археології. 

Оцінка ступеня та проблем реалізації раніше розробленого  

генерального плану с. Кривець. 

Попередній генеральний план с.Кривець був розроблений інститутом 

«Івано-Франківськагропроект» у 1993 р. 

Строк реалізації проекту охоплював 20 років (розрахунковий період – 2013 

рік.) 

Відповідно до вказаної містобудівної документації для жителів 

передбачалось будівництво одно- та двоповерхових індивідуальних житлових 

будинків на ділянках по 0,20га. Також запроектовано розширення культурно-

побутового сектору: будівництво клубу на 300 місць, дитячого садка на 140 

місць, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок для приїджих на 7 місць, 

лазня на 10 місць, магазин на 190 м торгової площі, їдальня на 35 місць, 

пожежне депо на 1 автомобіль, спорткомплекс. 

Також заплановано інженерний благоустрій території, а саме: 

- централізоване водопостачання з будівництвом водонапірної вежі та 

насосної станції з облаштуванням протипожежних резервуарів і колонок; 

- електропостачання; 

- газопостачання; 

- теплопостачання; 

- телефонізація та радіфікація; 

- благоустрій вулиць та доріг, озеленення території. 

Перспективна чисельність населення, згідно проекту чинного генерального 

плану,складає 2107 ос. 

Село Кривець згідно схеми планування території Богородчанського району 

було визначено перспективним населеним пунктом аграрного спрямування. На 

виконання всіх заходів проектом було визначено 20 років. Частиною проект 

було реалізовано. 
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Проект оновлення генерального плану розробляється у зв’язку з тим, що 

попередньо розроблена в 1993 р. містобудівна документація втратила 

актуальність, а також змінами, які відбулися в соціально-економічній, 

законодавчій та містобудівній діяльності країни. У зв’язку з необхідністю 

отримання в користування органу місцевого самоврядування містобудівної 

документації, яка б дала можливість приймати управлінські рішення щодо 

розміщення нових територій для житлової забудови, впорядкування його 

територій, покращення культурно-побутового обслуговування населення та 

існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично-

дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого 

середовища. 

Планувальна структура села в значній мірі обумовлена природними 

умовами. 

Нова житлова забудова забезпечувалась індивідуальними садибними 

будинками. Частина житлової забудови потрапляє в санітарно-захисну зону 

кладовищ які передбачається закрити (100м, 50м). Вулично-дорожна мережа 

потребує вдосконалення, благоустрою та озелененню, інженерної підготовки 

території. 

На теперішній час загальна чисельність населення складає 1939 осіб. 

Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз 

екологічної ситуації в селі Кривець, узагальнені результати якого наведені в 

табл. 2.1. 
Табл. 2.1 

SWOT-аналіз екологічної ситуації в селі Кривець 

Сильні сторони: Слабкі сторони: 

- адміністративний статус; 

- можливість розбудови соціальної 

інфраструктури; 

- можливості для розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

- добре транспортне сполучення із 

обласним іншими районними центрами; 

- відсутність оновленого генерального 

плану; 

- недостатній рівень озеленення; 

- відсутність дієвої системи роздільного 

збору, сортування, переробки і утилізації 

господарсько-побутових відходів; 

- недостатня кількість закладів побутового 

обслуговування населення. 

Можливості: Загрози: 

- подальше впровадження реформ, 

зокрема в частині децентралізації влади; 

- збільшення рівня доступності до 

міжнародних фінансових ресурсів; 

- реалізація інвестиційних проектів; 

- розвиток відпочинкових зон. 

- погіршення демографічної ситуації, 

подальше «старіння» населення; 

- зменшення населення через дефіцит 

робочих місць, та недостачі об’єктів 

соціального обслуговування; 

 

 

Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку с. Кривець та 

прилеглих територій. 

При аналізі існуючого територіального розміщення села Кривець виявлено 

наступні фактори, які визначають перспективи розвитку населеного пункту. 

Найбільш  стимулюючими  факторами  що впливають на структуру та 

параметри розвитку села є: 
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- вигідне економіко-географічне положення села, близькість до смт. 

Богородчани , м. Івано-Франківськ; 

- розташування села поблизу автомагістралі Р-38 - регіональна державного 

значення Богородчани-Гута; 

- сприятливі природно-кліматичні умови; 

- значні територіальні ресурси,придатні під житлово-громадське 

будівництво та виробниче використання. 

- наявність на території сільської ради значних площ 

сільськогосподарських, що створює сприятливі умови для розвитку 

сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості;      

До основних факторів, які ускладнюють розвиток села, відносяться: 

- відсутність загальнозливової каналізації; 

- відсутність очисних споруд зливової каналізації. 

- невідповідність дорожньо-транспортної мережі; 

- відставання темпів будівництва об’єктів обслуговування, насамперед 

соціально- гарантованого мінімуму; 

- існуючі кладовища, що межують з житловою забудовою. 

Прогнозні зміни стану довкілля у тому числі здоров’я населення якщо 

документ державного планування не буде затверджено 

Незатвердження документа державного планування не сприятиме 

соціально-економічному розвитку та не покращить екологічних умов довкілля 

села Кривець: 

–  не буде проведено планувально-інженерної підготовки території ДДП; 

–  не буде здійснено реабілітації проблемних територій для подальшого їх 

використання; 

–  не буде понижено рівня ґрунтових вод, гідроізоляції підвальних 

приміщень; 

–  не буде проведено реконструкції вулично-дорожної мережі в межах 

опрацювання ГПТ; 

–  не буде вирішено питання ефективного водопостачання та 

водовідведення села; 

–  не буде проведено заходів з інженерної підготовки та захисту території 

села від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів; 

–  не буде вирішено проблем з загазованістю повітря, забруденнням 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

Сучасний стан навколишнього природного середовища у районі 

провадження планованої діяльності характеризується як відносно стабільний. 

Дані про стан навколишнього природного середовища наведені згідно 

«Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Івано-Франківської області у 2019 році» екологічного паспорта Івано-

Франківської області за 2019 рік, а також інших довідкових матеріалів та 

аналітичної інформації з офіційних сайтів. 

Водні ресурси. 

Згідно регіональної доповіді щодо стану навколишнього природного 

середовища Івано-Франківської області за 2019 рік по території області 

протікає 8294 річки, загальною довжиною 15754 км, у тому числі: 4688 річок в 

районі басейну річки Дністер довжиною 9111 км і 3606 річок в суббасейні річки 

Прут довжиною 6643 км, з яких: 8100 – малі річки з площею водозбору менше 

10 км" довжиною 4494 км; 141 - річка з площею водозбору від 10 до 100 км2 

довжиною 3760 км; 44 -річки з площею водозбору від 100 до 1000 км2 

довжиною 5554 км; 5 - річок з площею водозбору від 1000,1 до 2000 км2 

довжиною 1474 км. 

Три річки (Прут, Черемош і Бистриця), що мають площу водозбору до 

50000 км2 загальною довжиною 264 км, належать до середніх і одна річка 

(Дністер) довжиною 206 км із загальною площею водозбору понад 50000 км2 

належить до великої річки. 

Однією із найбільших приток річки Бистриці є Бистриця Солотвинська, 

яка стікає із найвищої частини Г орган (1390 м.) - гори Сивулі, її довжина 

складає 82 км, площа водозбору 795 км, загальне падіння 1158 м, середній 

нахил 14,2%. Від с Пороги долина річки розширюється і біля Солотвина 

досягає 2 км. У межах Бистрицької улоговини долина дуже широка, лівий берег 

її високий, крутий, порізаний ярами і численними невеликими долинами -

лівими притоками ріки. 

Основні притоки: Манявка, Великий Лукавець, Саджавка, Радчанка. 

Протікає річка  майже  паралельно до Бистриці  Надвірнянської.  Долина 

слабозвивиста,  на перших 5 км є вузькою ущелиною з вузьким дном (3-15 м) з 

високими, майже прямовисними схилами. Від с. Пороги V подібна, шириною 

0,1-0,5 км, з дуже розчленованими крутими і дуже крутими схилами, нижче 

значно розширюється (1,0-3,0 км), стає трапецієподібна, з помірно крутими і 

пологими схилами заввишки 5-10 м. Схили переважно покриті лісом. Правий 

берег, навпаки, більш пологий і невисокий, майже суцільно розораний і 

заселений. Заплава двостороння, шо часто чергується по берегах, ширина якої 

від 50м до 1,7 км, переважно низька (0,5-1,3 м), суха, лугова, здебільшого 

розорана, місцями поросла лісом, вербовими і вільховими чагарниками, 

складена піщаногальковими і гальково-каменистими грунтами. Русло звивисте, 

до с Гута нерозгалужене, стійке, нижче дуже розгалужене, покрите галечником 

і легко деформується. 
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На перших 5 км русло с ступінчастим водостоком з численними 

водоспадами заввишки 0,5-1,5 м, з нахилом поверхні 107%о. Нижче багато 

перекатів, осередків, пляжів. Ширина русла від 1,2-3,0 м (у верхів'ї) до 12-40 м 

(у середній частині) і до 100-250 м (у нижній течії). Глибина місцями 1,0-1,5 м, 

переважно 0,5-0,7 м, дуже рідко до 3,0 м. Швидкість течії 0,5-3,0 м/с. Дно 

нерівне, до Гути каменисте, часто скелясте, нижче гальково-кам'янисте, 

гальково-пішане. Береги, заввишки 0,5- 2,0 м місцями до 3,0 м, круті, 

прямовисні, в пониззі пологі, суглинисті, місцями скелясті, задерновані, 

місцями залісені, нестійкі, порослі травою, вербовими, лозовими та вільховими 

чагарниками, на окремих ділянках відкриті. 

В живленні річки Бистриці Солотвинської основну роль відіграють 

атмосферні опади, а ґрунтове живлення незначне. Снігові води живлять ріки з 

березня по травень. Проте в межах Передкариапя частка снігового живлення 

невелика, оскільки сніговий покрив взимку надто нестійкий. В теплий період 

року, при випаданні великої кількості опадів, значна частина витрачається на 

випаровування. 

Бистриця Солотвинеька належить до гірсько-напівгірського типу, із 

змішаним живленням та паводковим режимом. Стік за порами року 

розподіляється наступним чином: навесні - 45%, влітку - 22,4%, восени - 17,1%, 

взимку - 16,1%. Річний хід рівня характеризується невисоким весняним 

водопіллям, нестійкою літньо-осінньою меженню, що часто порушується 

високими інтенсивними дощовими наводками і частими підйомами рівня. 

Процес льодоутворення на річках починагться з встановленням від'ємних 

температур повітря. Замерзання річки починається в кінці грудня на початку 

січня. Тривалість льодоставу приблизно 2-3 місяці, а в горах чотири. 

Спостереження за водним режимом ведуться на водпостах в с. Гута (1911-1914, 

1946-2004) та в м. Івано-Франківську (1887-2004). Проводилися спостереження 

на водпостах в селищі Солотвині (1902-1943. 1945-1956), в селі Бистриця 

(Ляхівці) (1887-1943). 

Атмосферне повітря 

Повітряне середовище в залежності від географічного місця його 

розташування характеризується його природним станом та ступенем його 

хімічного забруднення. 

У 2019 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 роком зменшились на 7,4 % 

та становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 

басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 

2018 р.) — основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області 

склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну 

особу - 149,6 кг у порівняні з 2018 роком на 11,4 кг менше. 

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з 

виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, 
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забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних 

обсягів викидів. 

Зокрема, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря залишається 

ВИ «Бурштинська ТЕС» AT «ДТЕК Західенерго» на яку припадає 82,8 % 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу 

викидів по області. Викиди в атмосферне повітря у 2019 році від виробничої 

діяльності підприємства ВГІ «Бурштинська ТЕС» AT «ДТЕК Західенерго» 

зменшились на 7,16 % в порівнянні 3 2018 роком і 11 становили 169,8 тис. тонн. 

Флора і фауна, біорізноманіття. 

Відповідно до геоботанічного районування України, територія 

провадження планованої діяльності належить до Карпатсько-альпійської 

гірської провінції лісів та високогірної рослинності Східнокарпатської 

підпровінції листяних та хвойних лісів і високогірної рослинності, 

Верховинсько-Бескидського округу дубових, букових, модринових та ялинових 

лісів і післялісових луків. 

Трав'яна рослинність представлена переважно луками, що зазвичай 

використовують як природні сінокоси і пасовища. Лучна рослинність поширена 

по заплавах рік та по верхніх терасах і вододілах. Суходільні луки займають 

міжрічкові простори. Флору таких лук складають: костриці лучна і червона, 

мітлиця тонка, конюшина лучна і повзуча, з лікарських рослин зустрічаються 

оман високий, дягел лікарський, буквиця лікарська, череда трироздільна тощо. 

Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища с. 

Кривець.  

При проведені оцінки території села Кривець виявлено ряд інженерно-

геологічних, санітарно-гігієнічних та планувальних факторів, що створюють 

деякі обмеження для вільного розвитку та забудови села, які вимагають 

додаткових заходів та коштів при освоєнні території. 

Головним джерелом шуму в селі є існуючі автомобільні дороги значення.  

На стан навколишнього середовища негативно впливає відсутність 

централізованого водопостачання для всього села, планової організації очистки 

території села та утилізації твердих побутових відходів, також не виконаний в 

повному обсязі благоустрій на вулицях села. 

Стан навколишнього середовища вважається задовільним, проте таким що 

вимагає додаткових заходів по інженерній підготовці території, а саме: 

благоустрій існуючих меліоративних канав та річки, організації санітарно-

захисних зон та благоустрою території, влаштування захисних смуг зелених 

насаджень навколо підприємств та вздовж автодоріг. 

Головні, в екологічному відношенні ділянки, що потенційно зазнають 

впливу від рішень генерального плану території: 

Ситуація, що сьогодні склалась в господарському і життєвому середовищі 

села в нових соціально-економічних умовах, вимагає створити на основі 

сталого розвитку населеного пункту високоякісні умови життєдіяльності його 

населення на довготривалу перспективу.  

Розширення меж населеного пункту, виділення земель під житлову 
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забудову, сприяння підведення інженерної інфрастуктури до житлових 

кварталів, розбудова об`єктів соціальної інфраструктури дасть поштовх до 

механічного приросту населення села, вирівнювання демографічної ситуації 

(зменшення навантаження на працездатне населеня, збільшення кількості дітей 

тощо). 

Село Кривець характеризується щільною житловою забудовою в 

центральній частині населеного пункту. Будівництво нових житловових 

будинків  буде проводитись шляхом ущільнення існуючої житлової забудови та 

на вільних земельних ділянках, які на даний час використовуються як землі 

особистих селянських господарств. 

Оскільки вільних територій для громадської та рекреаційно-відпочинкової 

забудови практично немає, тому виникла необхідність у включені додаткових 

території в межі населеного пункту. Збільшення площі села буде проводитись 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (пасовища, сіножаті), за 

рахунок земель запасу сільської ради. На даних територіях пропонується 

передбачити будівництво рекреаційно-відпочинкових об’єктів, які будуть 

обслуговувати місцевих мешканців та мешканців області. 
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо території з природоохоронним статусом 

Планувальна структура населеного пункту та функціональне 

зонування. 

По функціональному використанню на проектованій території села 

Кривець виділені сельбищна територія (житлові квартали, громадські об‘єкти), 

промислово-складські території (виробничі та складські об’єкти), території 

інженерної інфраструктури (лінії електропередач та лінії газопроводу із 

охоронними зонами, ділянки трансформаторних підстанцій), території 

сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства, сади, 

пасовища, паї), території комунальних об’єктів (кладовища, комунальні 

об‘єкти), території зелених насаджень загального користування (озеленені 

території та рекреація), території водного фонду (став, водойми та їх 

водоохоронні зони, меліоративні канави), території транспортної 

інфраструктури (дороги, вулиці, автостоянки).  

Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту. 

При розробленні Генерального плану пропонується внесення змін до межі 

населеного пункту, що виникає з необхідності додаткових потреб в територіях, 

підпорядкованих сільській раді. Генеральним планом в межі населеного пункту 

включено додаткові території переважно сільськогосподарського призначення ( 

пасовища, сіножаті, особисті сілянські господарства). 

Розширення території населених пунктів дасть можливість сільській раді 

оперативніше впливати на їх поступальний розвиток та залучати до вирішення 

соціальних питань додаткові кошти від використання земель та підвищить 

загальний рівень проживання населення. 

Існуюче планування та забудова села. 

Село Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області - 

велике сільське поселення (1939 особи), знаходиться в сприятливих природних 

умовах. 

Рельєф відносно рівний з нахилом в східному і південно-східному 

напрямку. 

З півдня на північ селом протікає річка Бистриця Солотвинська з 

притоками. 

Через населений пункт проходять дороги районні місцевого значення 

Глибівка- Саджава та (а-д Богородчани-Гута) - Глибівка. Ці авто дороги і є 

головними вулицями населеного пункту. 

Адміністративно-громадський центр села майже не сформований. 

Громадські будівлі - адмінбудівля (сільська рада, відділення зв‘язку, бібліотека, 

будинок культури та навчально-виховний комплекс, ФАП). 

Для забудови території села характерне безсистемне планування вулиць. В 

цілому сельбищна зона виражена рядовою забудовою будинками вздовж 

вулиць. Забудова одно-двоповерхова з присадибними ділянками 0,04-0,25 га. 
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Зелені насадження в селі представлені приватними садами, присадибними 

ділянками та деревними насадженнями вздовж річки Бистриця Солотвинська з 

притоками. 

 

Рис. 4.1. Схема існуючих планувальних обмежень 

 

Нове житлове будівництво проводиться за рахунок перебудови на старих 

місцях та ущільнення існуючої забудови, в районі школи виділений масив під 

індивідуальну житлову забудову. 

В селі присутня єдина промислово-складська територія. Однак хоча 

конюшня на даний час не функціонує діючі санітарно-захисні розриви між 

сельбищною та виробничою зонами не відповідають нормам.  
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Розриви між сельбищною територією та кладовищем також не 

витримуються. 

З наведеного вище видно, що існуюча планувальна структура має наступні 

основні недоліки: 

- існуюча територія селища на має чіткого функціонального зонування; 

- житлова забудова в повній мірі не забезпечена інфраструктурою для 

свого функціонування: підприємства обслуговування, інженерне облаштування, 

дороги тощо; 

- відсутня благоустроєна відпочинково-рекреаційна зона; 

- екологічний і санітарно-гігієнічний стан села є, зокрема залежний від 

місця розташування та функціонування промислових підприємств, кладовищ. 

Таким чином існуюча планувальна структура не відповідає сучасним 

містобудівним нормам та правилам і потребує прийняття рішень для її 

функціонування з врахуванням перспектив розвитку села Кривець. 

Територія села за функціональним призначенням поділяється на 

сельбищну, виробничу, в тому числі зовнішнього транспорту і громадську. 

Генпланом визначено сельбищні території, формування громадського 

центру, громадської зони та промислово-комунальних територій. Проектом 

передбачено ущільнення деяких кварталів індивідуальної забудови, створення 

нових кварталів індивідуальної забудови . 

Громадський центр 

Об’ємно-просторове рішення громадського центру формується на основі 

існуючих будівель - навчально-виховного комплексу, будинку культури, 

церкви, адмінбудинку. 

На час складання проекту в селі функціонує більшість необхідних закладів 

громадського обслуговування. 

Даним  проектом передбачено будівництво таких громадських закладів як: 

торгових закладів. Перед громадськими будівлями території необхідно 

озеленити і благоустроїти. 

Слід відмітити, що генпланом дозволяється розміщувати заклади 

громадського обслуговування в індивідуальних житлових будинках. 

Будівництво нових закладів передбачено відповідно до діючих норм і 

правил, розрахунок яких приведено у розділі II. 4. 

Розташування комунально-складських об'єктів та промпідприємств 

На проектний період пропонується впорядкувати та організувати 

територію колишнього колгоспного господарського двору для розміщення 

нових виробничих об’єктів та громадської забудови.  

На проектних промислових територіях підприємства слід розташовувати 

згідно санітарної класифікації підприємств, враховуючи проектну межу 

санітарно-захисної зони. 

Проектом передбачено розміщення нового кладовища на відстані 300 м. 

від житлової забудови. 

3елені насадження 
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На час складання проекту зелені насадження в селі представлені 

приватними садами, присадибними ділянками та деревними насадженнями 

вздовж річки Бистриця Солотвинська та потічками. 

У зв'язку з перспективним розвитком села і його впорядкуванням, 

генеральним планом передбачено значно збільшити кількість зелених 

насаджень загального і спеціального призначення, що створить кращі 

санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку населення. 

Так, в центральній частині села території громадських закладів 

передбачено озеленити і благоустроїти.  

Слід відмітити, що даним проектом передбачається впорядкування 

прибережних територій та ставів . 

Культурна спадщина 

Згідно державного реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки 

містобудування та архітектури місцевого значення) на території села Кривець  

знаходиться Церква Архистратига Михаїла (памятка місцевого значення 

1862р.дерево) . 

В генеральному плані зазначено місце розташування об’єкту та визначено 

орієнтовні межі історичного ареалу.(50м) 

Збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів, 

охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих 

об’єктів культурної спадщини, збереження її формуючої ролі є пріоритетним 

напрямком містобудівної діяльності. 

Місцевому органу самоврядування у відповідності до ст..З Закону України 

«Про охорону культурної спадщини» необхідно провести інвентаризацію та 

паспортизацію об’єктів культурної спадщини, які розміщені на території села 

Кривець, що дає можливість встановити режими використання історичних 

ареалів за їх історико- культурним потенціалом (кількість, види, типи, категорії 

об’єктів культурної спадщини, загальну містобудівну структуру, а також 

встановленими зонами охорони пам’яток). 

Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий 

вплив на планування різних видів використання територій. 

На території села є значна кількість різних планувальних обмежень, які 

заважають формуванню перспективної забудови і створюють дискомфортні 

умови проживання населення в існуючій забудові.  

До планувальних обмежень відносяться: території технічних коридорів 

газопроводів, ліній електропередач;  території виробничих підприємств та їх 

нормативні санітарно-захисні зони; санітарно-захисна зона існуючого 

кладовища; прибережні захисні смуги річок, каналів та струмків; інженерно-

геологічні та інші умови. 

Оновлений генеральний план с. Кривець зображено на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Генеральний план (основне креслення) с. Кривець 
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Характеристика можливих наслідків та впливу основних рішень 

генерального плану населеного пункту 

 

- житлова зона: 

1) проектоване житлове будівництво; 
Складова довкілля Можливі наслідки  

Повітря 

Збільшення викидів в атмосферне повітря внаслідок 

роботи будівельної техніки, проведення земляних робіт, 

зварювальних робіт та проїзду транспорту.  

Вода Вплив не очікується.  

Ґрунт 

Порушення ґрунтів при будівельних роботах, будівництві 

капітальних споруд та комунікацій. Тимчасове 

складування будівельних відходів. 

Біорізноманіття 
Механічне порушення рослинного покриву при 

будівництві, збільшення площі озеленення території. 

 

На території села Кривець передбачається виключно садибне житлове 

будівництво. 

Темпи та масштаби забудови села знаходяться в залежності від 

перспективної чисельності населення та наявності територіальних ресурсів. 

Існуюча загальна площа житлового фонду становить 76500 м2 . 

Житловий фонд в с. Кривець представлений в основному одно-

двоповерховою садибною забудовою (488 будинків). Середня житлова 

забезпеченість по селу становить 39,5 м2 на 1 особу. 

Визначення обсягів житлового будівництва на перспективу здійснюється з 

урахуванням наступних факторів: 

- чисельності населення та можливої кількості сімей; 

обсягів житлового фонду, який може вибувати із експлуатації; 

- наявності територіальних ресурсів, які можливо використати для 

розміщення житлового будівництва; 

- розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що кожна родина 

мешкає в окремій квартирі або будинку; 

Чисельність населення на розрахунковий строк прийнято 2200 осіб, 

коефіцієнт сімейності – 3,97. 

Розрахунок обсягів нового житлового будівництва в с. Кривець до 2041 

року виконаний з врахуванням забезпечення кожної сім‘ї окремим 

індивідуальним житловим будинком. 

Отже: 54 ж.б. х 3,97= 0,214 тис.осіб (вибуття). 

Всього в житловому фонді, що підлягає вибуттю, проживає 0,214 тис. 

мешканців. Звідси випливає: 

2.200 тис. осіб -1.939 тис. осіб + 0,214 тис. осіб = 0,475 тис. осіб 

(забезпечити). 

З метою визначення територіальних резервів розраховується також об'єм 

нового житлового будівництва, виходячи з норми 30 м загальної площі на 1 

мешканця. До кінця розрахункового строку житловий фонд становитиме: 

30 м / люд. х 2.2 тис. осіб = 66тис. м , 
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з них нове будівництво: 

30 м2/ люд. х 0,475 тис. осіб = 14,25 тис. м2. 

При коефіцієнті сімейності 3,97 кількість квартир, необхідних для 

будівництва - 0,475 тис. осіб /3,97 = 119 - нових квартир (сімей). 

Нове житлове будівництво села розраховане з величиною присадибної 

ділянки 0,25 та з врахуванням 0,02 та для кожної сім’ї на проїзди і становить: 

119 сімей х 0,25 га = 29,8 га резевр 10% =2,9 га. 

 Разом = 32,7 га. 

Нове житлове будівництво буде проводитись за рахунок ущільнення 

існуючого житлового фонду, але за межами санітарно-захисних і охоронних зон 

та прибережних захисних смуг, а також виходу на нові території в східній 

частині за рахунок особистих селянських господарств, а також невеликі 

земельні ділянки в різних частинах села, які прилягають до існуючої забудови і 

знаходяться в межах населеного пункту та використовуються як присадибні 

доріжки. 

 

- громадський центр: 

2) комплексне впорядкування і реконструкція будівель колишніх об’єктів 

обслуговування з розміщенням в них відділень зв’язку і ощадбанку, закладів 

громадського харчування, магазинів, об’єктів побутового обслуговування тощо; 
Складова довкілля Можливі наслідки  

Повітря 

Збільшення викидів в атмосферне повітря внаслідок 

роботи будівельної техніки, проведення земляних робіт, 

зварювальних робіт та проїзду транспорту.  

Вода Вплив не очікується.  

Ґрунт 

Порушення ґрунтів при будівельних роботах, будівництві 

капітальних споруд та комунікацій. Тимчасове 

складування будівельних відходів. 

Біорізноманіття 
Механічне порушення рослинного покриву при 

будівництві, збільшення площі озеленення території. 

 

Сучасна мережа об’єктів культурно-побутового призначення села Кривець 

в повній мірі не забезпечує потреб проживаючого в селі населення. 

Для подолання існуючих недоліків і перспективного забезпечення 

населення об’єктами культурно-побутового обслуговування розраховані 

перспективні потужності (див. табл. 3.4.1). 

Розрахунок виконаний, виходячи з норм ДБН Б.2.2-12:2019 " Планування 

та забудова міських і сільських поселень" та ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту», а також перспективної чисельності 

населення села Кривець – 2200 осіб (2041 р.). 

Установи адміністрації (сільрада), управління, розташовані в с. Кривець – 

зберігаються на перспективу. По мірі збільшення населення села на 

перспективу, буде зростати необхідність реконструювання деяких об’єктів 

обслуговування із збільшенням їх місткості та будівництва нових закладів.  

Генпланом також резервуються ділянки для об’єктів обслуговування 

громадського призначення.  
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Можливість освоєння даних територій, привабливих для розміщення 

комерційних об’єктів, сприятиме залученню потенційних інвесторів. 

Для забезпечення зручного функціонування (для жителів села) закладами 

громадського обслуговування та вдосконалення архітектурно-планувальної 

структури в с. Кривець генеральним планом вирішено максимально 

сконцентрувати об’єкти громадського обслуговування в центральній частині 

населеного пункту. 

Перед громадськими будівлями території необхідно озеленити і 

благоустроїти, а також провести роботи по благоустрою біля пам’ятників. 

 

- виробнича зона: 

3) формування виробничої зони села. 
Складова довкілля Можливі наслідки  

Повітря 

Збільшення викидів в атмосферне повітря внаслідок 

роботи будівельної техніки, проведення земляних робіт, 

зварювальних робіт та проїзду транспорту.  

Вода Вплив не очікується.  

Ґрунт 

Порушення ґрунтів при будівельних роботах, будівництві 

капітальних споруд та комунікацій. Тимчасове 

складування будівельних відходів. 

Біорізноманіття 
Механічне порушення рослинного покриву при 

будівництві, збільшення площі озеленення території. 

 

При розробленні генерального плану передбачено розвиток громадської 

забудови. Так, на території колишнього господарського двору, багато 

приміщень якого є пустуючими, передбачено розвиток громадських 

підприємств. Потужність цих підприємств регламентується нормами 

ДержСанПіНу. Виробничі об’єкти повинні розміщуватись досить компактно і 

між ними не повинно бути великих функціональних сторонніх утворень. Також 

на цій території передбачено розміщення пождепо на 2 автомашини. 

 

- зона зелених насаджень загального користування 

4) створення рекреаційної зони, організація спортивного ядра; 
Складова довкілля Можливі наслідки  

Повітря Зменшення загазованості повітряного середовища. 

Вода Вплив не передбачається. 

Ґрунт Вплив не передбачається. 

Біорізноманіття Збільшення зелених насаджень. 

 

На час складання проекту зелені насадження в селі представлені, в 

основному, лісовими насадженнями, а також приватними садами на 

присадибних ділянках, зеленими насадженнями спеціального призначення 

вздовж річки, струмків і потоків.  

У зв’язку з перспективним розвитком села і його впорядкування 

генеральним планом передбачено впорядкування території громадських 
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закладів, створити рекреаційно-відпочинкові зони, а також пропонується 

організація зон відпочинку в житлових зонах. 

Нормативна площа зелених насаджень загального користування, згідно 

ДБН Б.2.2-12:2019, складає 12м²/чол. 

Зелені насадження загального користування створюються також за 

рахунок посадки дерев та кущів вздовж існуючих та проектованих вулиць. 

Передбачається озеленення санітарно-захисних зон навколо виробничо-

комунальних територій. Процент озеленення санітарно-захисних зон – 15%. 

По зовнішньому благоустрою основна увага приділяється благоустрою 

вулиць – влаштування твердого покриття проїзної частини і тротуарів, 

благоустрою та озелененню громадського центру. Для замощення пішохідної 

частини громадського центру рекомендуються природні матеріали – камінь, 

бетонні фігурні елементи мощення типу ФЕМ, цегляна крихта, встановлення 

малих архітектурних форм. Поряд з громадськими будівлями пропонується 

створювати квіткові композиції. 

При формуванні озеленення громадського центру, при створенні 

локальних зелених територій села рекомендуються породи дерев, характерні 

для даної зони - клен, липа, бук, дуб, горіх грецький. Також пропонується 

широко використовувати фруктові дерева. 

Вулично-дорожня мережа та транспорт. 

Існуючий стан 

Зовнішній транспорт 

Зовнішні транспортні зв'язки села забезпечуються автомобільним 

транспортом. 

Із загальною мережею автомобільних шляхів село зв'язане районними 

дорогами місцевого значення а-д Богородчани-Гута  

Головними вулицями села є: вул. І.Франка, вул. Б.Хмельницького, вул. 

І.Мазепи, вул. В.Івасюка, вул. Т.Шевченка, вул. Лесі Українки, вул. Січових 

Стрільців. 

Легковий транспорт 

У приватному користуванні жителів села Кривець 135 легкових та 5 

вантажних автомобілів. 

Легкові автомашини зберігаються в індивідуальному житловому секторі за 

місцем проживання. Загальний рівень автомобілізації в селі становить 137 

одиниць автотранспорту на 1000 жителів. Автостоянки, кооперативні гаражі в 

с.Кривець відсутні. 

Аналіз існуючого стану транспортної системи показав, що кризові явища в 

економіці негативно впливають на роботу всього транспортного комплексу. 

Зниження рівня вантажних та пасажирських перевезень сталося на всіх видах 

транспорту. Виключення складають пасажирські перевезення на 

мікроавтобусах і приватних автомобілях, на яких покращилася і якість сервісу 

при перевезеннях. 
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Головними недоліками в роботі транспортної системи, яка склалася в наш 

час, є недостатній рівень розвитку та благоустрою мережі міських вулиць та 

доріг. 

У подальшому необхідно буде виконати ряд заходів, що дозволить довести 

стан транспортної системи села до відповідності з рівнем і темпами росту 

транспортного розвитку розвинених європейських країн. 

 

Рис. 4.3. Схема вулично-дорожньої мережі 
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Довжина тупикових проїздів має бути не більше 150м. Проїзна частина 

тупикових проїздів повинна закінчуватись майданчиками для розвороту 

розміром 12х12 м. До житлових і громадських будинків слід передбачити 

проїзди завширшки 3,5 м придатні для проїзду пожежних машин.  

Зберігання індивідуального транспорту передбачається: 

- для мешканців, що проживають в індивідуальній садибній забудові – на 

присадибних ділянках  у вбудованих та прибудованих гаражах садибних 

житлових будинків. 

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту 

передбачаються: в адміністративно-громадському центрі, на відпочинково-

рекраційних територіх, біля торгових об’єктів та об’єктів громадського 

харчування. 

Пасажирські зв’язки населення села з іншими населеними пунктами 

будуть здійснюватись регулярними автобусними маршрутами.  

Внутрісільський транспорт 

На період дії цього генерального плану, система транспортного 

обслуговування зберігається в своїй основі. Внутрісільські пасажирські 

перевезення, як тепер, так і надалі забезпечать міжсільські маршрутні 

перевезення  мікро-автобусами, автобусами, приватним легковим  та  відомчим  

транспортом. 

Легковий транспорт 

Разом з громадським транспортом пасажирські перевезення будуть 

виконувати легкові автомобілі, автопарк яких з кожним роком зростає. 

З огляду надосягнутий рівень забезпечення населення с.Кривець 

індивідуальним транспортом, на перспективу (25-30 років), прийнято рівень 

автомобілізації на кінець розрахункового періоду 200-250 легкових автомобілів 

на 1000 мешканців. Очікувана кількість легкового автотранспорту на кінець 

2041 р.становитиме 800-1000 одиниць.  Приватний транспорт індивідуальної 

садибної житлової забудови буде зберігатись в приватному житловому секторі. 

Інженерна інфраструктура.  

Інженерне обладнання села включає споруди водопостачання, каналізації, 

санітарної очистки, тепло-, газо-, електропостачання, радіофікації та 

телефонізації, які забезпечують необхідні санітарно-гігієнічні умови для життя 

населення  та охорону навколишнього середовища від забруднення. 

Водопостачання 

Існуючий стан 

На час складання проекту в селі централізоване водопостачання відсутнє. 

Населення користується водою з шахтних колодязів. 

Промислові підприємства та організації використовують для 

водопостачання підземні водоносні горизонти при допомозі шахтних колодязів 

розміщених на території кожного підприємства, організації. 
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Рис. 4.4. Схема інженерного обладнання 
 

Розрахунковий строк 

Проектом передбачено влаштування централізованого водопостачання 

всього населеного пункту на слідуючі потреби: 

- витрата води на господарсько-побутові потреби населення; 

- полив вулиць і зелених насаджень; 

- потреби промисловості і пожежогасіння. 

Водозабір передбачено в північній частині села на найвищому місці звідки 

вода буде  поступати в водозабірну систему. 
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Потребу у воді розраховано на основі даних перспективної чисельності 

населення 2,2 тис.осіб згідно ДБН В.2.5 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди. Основні положення проектування». 

Орієнтовна витрата води для господарсько-питних і побутових потреб села 

складає: 

Варіант 1 

Потребу господарсько-питного водоспоживання визначено виходячи з 

підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду з розрахунку 200 

л/добу на одного мешканця садибної і малоповерхової ущільненої забудови. 

2,2 тис. осіб х 0,20 м3/добу = 440 м3/добу 

- на полив вулиць з розрахунку 40 л/добу 

2,2 тис. осіб х 0,04 м /добу = 88 м /добу 

Варіант 2 

(за укрупненими показниками): 

200 л/добу х 2200 осіб = 440 м3/добу 

10% - невраховані витрати 40 м /добу 

Даним проектом передбачено, на перспективу, прокласти водопровідну 

мережу по всьому селу, а по трасі водопроводу встановити водорозбірні 

колонки з радіусом дії до 100 м і пожежні гідранти через 50 м. 

Протипожежні потреби 

Для забезпечення пожежної безпеки в селі на промислових територія 

запроектоване пожежне депо на 1 автомобіль. 

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння і розрахункова 

кількість одночасних пожеж прийнята на основі БНіП 2.04.02-84. При кількості 

жителів до 4,0 тис.осіб на розрахунковий строк приймається 1 пожежа. 

Розрахункова тривалість гасіння пожежі - 3 години. 

Витрата води на одне пожежогасіння становить для 1-2х поверхових 

будинків 10л/сек. 

Необхідний запас води на зовнішнє пожежогасіння складає: 

1 х 3 х 3600 х 10 х 0,001 = 108 м3/добу 

Протипожежні витрати розраховані для села у цілому і на подальших 

стадіях проектування підлягають уточненню для кожної зони водопостачання 

окремо. 

Проектом запроектовано 2 пірси для кожного району (див. генплан) а 

також на існуючому та проектному водопроводі через кожних 150 метрів 

встановити пожежні гідранти. 

Для забезпечення доступу пожежних машин до природних водоймищ 

будуть використані площадки з пірсами, та під’їзди на дільницях вулиць, 

примикаючих до водоймищ. 

Промпобутова каналізація 

Існуючий стан 

На час розроблення генерального плану с. Кривець централізована система 

каналізації в селі відсутня. Існуючі громадські заклади і промислово-виробничі 

підприємства користуються локальними вигрібними ямами, звідти відходи 
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вивозять асенізаційним транспортом. Населення користується дворовими 

вбиральнями. 

Розрахунковий строк 

Проектом на І чергу передбачається користуватись локальними 

вигрібними ямами з подальшим вивезенням відходів на поля компостування та 

майбутнім використанням їх як добрива і місцеві очисні споруди. 

Добова кількість стоків, яка підлягає вивезенню з вигребів при нормі 200 

л/добу на 1 жителя складає: 

2 х 2200 = 440 м3/добу 

На розрахунковий строк передбачено будівництво каналізаційної мережі і 

біологічних очисних споруд. 

Очисні споруди, призначені для повного біологічного очищення 

господарсько- побутових стічних вод села Кривець. Споруди передбачено 

розмістити в східній частині села. Розрахункова кількість стічних вод, що 

надходять на очищення 440 м3/добу (з врахуванням перспективного збільшення 

кількості користувачів). Після повної біологічної очистки стоки будуть 

скидатись в річку Бистриця Солотвинська. 

Розрахункова кількість стічних вод, що надходять на очищення 440 

м3/добу (з врахуванням перспективного збільшення кількості користувачів. 

Дощова каналізація 

Існуючий стан 

На даний час в селі відсутнє централізоване роздільне відведення 

поверхневих стічних вод від мережі закритої дощової каналізації. 

Розрахунковий строк 

На проектний період  дощова вода з території житлової забудови буде 

відводитись по відкритих лотках і кюветах вуличної мережі, а після очищення 

на спорудах типу «біоплато» буде скидатись на прилеглі території (понижені 

місця) та канавами відводитись в струмки. 

Санітарна очистка 

Існуючий стан 

Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на існуючому 

сміттєзвалищі, яке розташоване в с.Скобичівка. Трупи тварин вивозяться на 

Коломийський м’ясокістковий завод, розташований в с.Годи-Добровідка 

Коломийського району. 

Розрахунковий строк 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 

розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з 

вулиць за проектної чисельності населення 2,2 тис.осіб становитиме 0,66 

тис.тонн в рік. Рідкі відходи передбачається вивозити на поля асенізації. 

Для санітарного очищення необхідно мати в експлуатації 1 сміттєвоз, 1 

асенізаційний автомобіль та 1 поливально-підмітальний автомобіль. 

Теплопостачання 

Існуючий стан 
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Централізоване теплопостачання в с.Кривець відсутнє. Громадські будівлі 

і житлова забудова забезпечуються теплом від і ндивидуальних джерел тепла 

(печі, котли КЧМ, конвектори, інші види опалювальних систем). 

Розрахунковий строк 

Існуюча система опалення залишається і на проектний період. Вид палива 

- природний газ, електрика, тверде. 

Газопостачання 

Існуючий стан 

На час складання проекту село Кривець повністю газифіковане 

.Газопостачання здійснюється від ГРС Солотвино.Газ в село поступає від 

Гутянського газопроводу високого тиску IIкатегорії, потім через ГРП№32 в 

с.Раковець газ понижається до середнього тиску ,і далі безпосередньо по селу 

Кривець знаходяться 8 ШГРП які понижають тиск газу до низького і подають 

його до кожного окремого споживача. 

На території села Кривець Богородчанська дільниця експлуатує і 

обслуговує 3,2587 км розподільних газопроводів середнього тиску і 12,056 км 

розпридільних газопроводів низького тиску. 

Пункти обміну газових балонів відсутні. 

Розрахунковий строк 

На перспективу передбачається газифікування всіх новозбудованих 

житлових будинків та громадських закладів. 

Орієнтовна річна витрата газу згідно ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», 

складатиме: 

на господарсько-побутові потреби при гарячому водопостачанні від 

газових водонагрівачів виходячи з норми 250 м3 на людину: 

2200 осіб х 250 м3/рік = 550 тис м3/рік; 

Розрахунок витрати газу для промислових підприємств розраховується по 

фактичних витратах газу з врахуванням перспектив розвитку. 

Електропостачання 

Існуючий стан 

На даний час електропостачання с.Кривець здійснюється від ПС 110/35/10 

кВ «Богородчани». Розподіл електроенергії по селу проводиться через 6 

понижувальних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кв, від яких повітряними 

електролініями 0,4кв струм подається до споживачів. 

Розрахунковий строк 

Розрахунок витрат електроенергії для господарських і комунальних потреб 

визначається відповідно до перспективної чисельності населення та питомих 

норм електропостачання за укрупненими показниками споживання 

електроенергії за рік на людину згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій». При цьому прийняті нормативи враховують 

електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, 

підприємствами комунально-побутового обслуговування, вуличним 

освітленням, теплопостачання, водопостачання і водовідведення. 
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Розрахунок проведений з врахуванням ступеню благоустрою житлових і 

громадських будинків - 50% будинків буде обладнано стаціонарними 

електроплитами. 

1100 х 950 : 4100 + 1100 х 1350 : 4400 = 592,3 квт, 

де 1100 - 50% розрахункової чисельності населення (осіб); 

950 - питома витрата квт. год/рік на 1 особу для будинків не обладнаних 

стаціонарними електроплитами; 

1350 - питома витрата кВт.год/рік на 1 особу для будинків обладнаних 

стаціонарними електроплитами; 

4100, 4400 - річне число годин використання максимуму електричного 

навантаження. 

Для виробничих потреб необхідна потужність електроенергії визначається 

за проектами аналогічних підприємств. 

Зовнішнє освітлення 

Зовнішнє освітлення вулиць відсутнє. 

Проектом передбачається встановлення вуличного освітлення на всіх 

вулицях населеного пункту. 

Телефонний зв'язок 

На час складання генплану село Глибівка телефонізоване від 

Богородчанської АТС. Всього в селі встановлено 256 номерів. Потреба в 

телефонах на розрахунковий період з розрахунку 400 абонентів на 1000 

мешканців становить: 

400 х 1,1 =440 

Передбачається прокладання телефонної мережі на опорах існуючих ліній 

електропередач. 

Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних 

геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих 

вод 

Заходи з інженерної підготовки включають захист від несприятливих 

природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних 

умов при різних видах використання. 

Інженерна підготовка території села здійснюється з метою покращення 

санітарно- гігієнічних умов для проживання людей, збереження існуючого 

рельєфу місцевості з інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Вертикальне планування території необхідно виконувати з урахуванням 

максимального збереження існуючого рельєфу, грунтів, деревних насаджень, 

мінімального обсягу земляних робіт, відведення поверхневих вод із 

швидкостями, які виключають ерозію грунтів, збереження і використання 

грунтового шару при насипах і виїмках. 

Передбачається розширення проїзжих частин вулиць до нормативних 

розмірів, що відповідають призначенню вулиць. 
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Рис. 4.5. Схема інженерної підготовки та захисту території 

 

Водовідвід з території села передбачено комбінований: 

- по закритій дощовій каналізації (в центральній частині села по головній 

вулиці); відкритою водовідвідною системою (канавами, лотками) з 

влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями і дорогами. 

На територіях з високим рівнем стояння грунтових вод необхідне 

зниження їх на ділянках: 

- для забудови житловими і громадськими будівлями - не менше ніж до 2 

м; 

- для розміщення стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень - не 

менше ніж до 1 м. 
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Для будинків і споруд з підземними приміщеннями належить передбачати 

заходи щодо захисту їх від підтоплення. 

Для низинної території села Кривець характерна при веденні будівництва 

поява «верховодки», тому необхідно для будинків і споруд з підземними 

приміщеннями передбачати заходи щодо захисту їх від підтоплення і захисну 

ізоляцію підземних частин будівель, а також при необхідності влаштування 

локальних дренажів з випуском дренажних вод в найближчі водостоки. 

 
Табл. 4.1. 

Основні показники генерального плану населеного пункту 

№ 

п/п 
Назва  показника 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан на        

01.01.2020 

р. 

Етап 

15-20 р. 

1 2 3 4 5 

1 Населення, всього:  осіб 1939 2200 

2 
Територія сільської ради (площа 

землекористування), всього: 
га 1488,4 1488,4 

3 
Територія  в межах населеного  пункту,  

всього: 
га 411,4 657,4 

 у т.ч. житлової  забудови,  всього: » 92,7 180,9 

     садибної  » 92,7 180,9 

     багатоквартирної » 0 0 

 Громадської забудови, всього: » 4,17 27,8 

 Виробничої,  всього: » 0,4 0,4 

 Комунальної, всього: » 1,65 2,66 

 Транспортної  інфраструктури, всього: » 23,61 52,0 

      у т.ч. вулично-дорожньої мережі » 23,61 52,0 

     залізничного транспорту » 0 0 

     автомобільного транспорту »   

 
Ландшафтно-рекреаційної та  озелененої,  

всього: 
» 13,38 44,81 

 Лісів поросль » 0 16,37 

 чагарників » 13,38 28,44 

 дач та садівницьких товариств » 0 0 

 Водних поверхонь » 2,66 10,74 

 Сільськогосподарських  угідь » 213,37 249,64 

 
у т.ч. землі для ведення с/г товарного 

виробництва 
» 15,57 15,57 

 Інші території » 59,4 88,4 

4 Житловий  фонд, всього 

м² заг.  

площі 
76500 149200 

кількість 

квартир 
488 952 

 у т.ч. непридатний житловий фонд  
кількість 

квартир 
- - 

 
Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 

м² заг.  

площі 76500 149200 

кількість 
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квартир 

 садибна » 
76500 149200 

  

 багатоквартирна » 
 - 

 - 

 
Середня  житлова  забезпеченість 

населення  загальною  площею 
м2/чол 39,5 67,8 

 Вибуття житлового фонду, всього м2 - - 

5 Об’єкти громадськогообслуговування:  

 дитячі  дошкільні  заклади            місць 41 84 

 загальноосвітня  школа учнів 233 342 

 лікарська амбулоторія обєкт 1 2 

 пождепо машин 0 1 

 6 
Вулично-дорожня мережа та транспорт 

населеного пункту 
   

 довжина вулиць і доріг, всього км 52.82 70.2 

 у т.ч. для обласна місцевого значення км 8,18 8,18 

 У  т.ч.регіонального значення км 0,9 0,9 

 для сільських вулиць і доріг усіх категорій км 43,74 61,12 

7 Інженерне  обладнання:  

 водопостачання м³/добу 

шахтні 

колодязі,ар

т-

свердловин

и 

шахтні 

колодязі,арт-

свердловини, 

централізована 

мережа 

 каналізація м³/добу 
вигрібні 

ями 
 

 газопостачання тис м3/рік 
Природним 

газом 

Природним 

газом 

 електропостачання    

 телефонізація   - 

8 Санітарне очищення території:  

 
     обсяги твердих побутових відходів,        

всього 

тис.тонн/рі

к 

Вивіз в                

с.Скобичівк

а 

0,66 

 

 

Загальна, зведена оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності 

містобудівної документації на довкілля наведена в табл. 4.2. 
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Табл. 4.2 

 Оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності містобудівної 

документації на довкілля відповідно до контрольного переліку 

 
№ Чи може реалізація 

планованої діяльності 

спричинити: 

Очікування впливу Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

Атмосферне повітря 

1. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел? 

  +  

2. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин 

від пересувних джерел? 

 +   

3. Погіршення якості 

атмосферного повітря? 

  +  

4. Появу джерел неприємних 

запахів? 

  +  

5. Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури 

або ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

  +  

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів 

у поверхневі води? 

 +   

7. Будь-які зміни якості 

поверхневих вод (зокрема 

таких показників як 

температура, розчинений 

кисень, прозорість, але не 

обмежуючись ними)? 

 +   

8. Збільшення скидання 

шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти? 

  +  

9. Значне зменшення 

кількості вод, що 

використовуються для 

водопостачання 

населенню? 

  +  

10. Збільшення навантаження 

на каналізаційні системи 

та погіршення якості 

очистки стічних вод? 

 +   

11. Появу загроз для людей і 

матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою 

(зокрема таких, як паводки 

або підтоплення)? 

  +  
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12. Зміни напрямів і 
швидкості течії 
поверхневих вод або зміни 
обсягів води будь- якого 
поверхневого водного 
об’єкту? 

  +  

13. Порушення гідрологічного 
та гідрохімічного режиму 
малих річок регіону? 

  +  

14. Зміни напряму або 
швидкості потоків 
підземних вод? 

  +  

15. Зміни обсягів підземних 
вод (шляхом відбору чи 
скидів або шляхом 
порушення водоносних 
горизонтів)? 

 +   

16. Забруднення підземних 
водоносних горизонтів? 

  +  

Поводження з відходами 

17. Збільшення кількості 
утворюваних твердих 
побутових відходів? 

 +   

18. Збільшення кількості 
утворюваних чи 
накопичених промислових 
відходів IV класу 
небезпеки? 

 +   

19. Збільшення кількості 
відходів I- III класу 
небезпеки? 

  +  

20. Спорудження еколого-
небезпечних об’єктів 
поводження з відходами? 

  +  

21. Утворення або 
накопичення 
радіоактивних відходів? 

  +  

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, 
ущільнення ґрунтового 
шару? 

 +   

23. Будь-яке посилення 

вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 

  +  

24. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу? 

  +  

25. Появу таких загроз, як 
землетруси, зсуви, селеві 
потоки, провали землі та 
інші подібні загрози через 
нестабільність літогенної 

  +  
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основи або зміни 
геологічної структури? 

26. Суттєві зміни в структурі 
земельного фонду, чинній 
або планованій практиці 
використання земель? 

 +   

27. Виникнення конфліктів 
між ухваленнями цілями 
документа державного 
планування та цілями 
місцевих громад? 

 +   

Біорізноманіття та рекреація 

28. Негативний вплив на 

об’єкти природно-

заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості 

або на їх території тощо)? 

  +  

29. Зміни у кількості видів 
рослин або тварин, їхній 
чисельності або 
територіальному 
представництві? 

  +  

30. Збільшення площ 
зернових культур або 
сільськогосподарських 
угідь в цілому? 

 +   

31. Порушення або 
деградацію середовищ 
існування диких видів 
тварин? 

  +  

32. Будь-який вплив на 
кількість і якість наявних 
рекреаційних 
можливостей? 

  + + 

33. Будь-який вплив на наявні 

об’єкти історико-

культурної спадщини? 

  +  

Населення та інфраструктура 

34. Інші негативні впливи на 
естетичні показники 
об’єктів довкілля 
(перепони для 
публічного огляду 
мальовничих краєвидів, 
появу естетично 
прийнятих місць, 
руйнування пам’ятників 
природи тощо)? 

  +  

35. Зміни в локалізації, 
розміщенні, щільності, та 

+   + 
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зростанні кількості 
населення будь-якої 
території? 

36. Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб 
у житлі? 

+   + 

37. Суттєвий вплив на 
нинішню транспортну 
систему? Зміни в структурі 
транспортних потоків? 

 +  + 

38. Необхідність будівництва 
нових об’єктів для 
забезпечення 
транспортних сполучень? 

 +  + 

39. Потреби нових або 
суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги? 

+   + 

40. Появу будь-яких реальних 

або потенційних загроз 

для здоров’я людей? 

  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41. Послаблення правових і 
економічних механізмів 
контролю в галузі 
екологічної безпеки? 

  +  

42. Погіршення екологічного 
моніторингу? 

  +  

43. Усунення наявних 
механізмів впливу органів 
місцевого самоврядування 
на процеси техногенного 
навантаження? 

  +  

44. Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних 
галузей виробництва? 

  +  

Інше 

45. Підвищення рівня 
використання будь-якого 
виду природних ресурсів? 

 +   

46. Суттєве вилучення будь-
якого невідновлюваного 
ресурсу? 

  +  

47. Збільшення споживання 

значних обсягів палива 

або енергії? 

  +  

48. Суттєве порушення якості 
природного середовища? 

  +  

49. Появу можливостей 
досягнення 
короткотермінових цілей, 

  +  
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які ускладнюватимуть 
досягнення довготривалих 
цілей у майбутньому? 

50. Такі впливи на довкілля 
або здоров’я людей, які 
самі по собі будуть 
значними, але у 
сукупності можуть 
викликати значний 
негативний екологічний 
ефект, що матиме значний 
негативний прямий або 
опосередкований вплив на 
добробут людей? 

  +  

 

Оцінка головних впливів на довкілля та здоров’я населення.  

Серед чинників, що впливають на здоров’я населення, виділяють 

соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови праці, 

можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя тощо); 

генетичні; стан навколишнього природного середовища (що обумовлені як 

природними так і антропогенними факторами); наявність та рівень системи 

охорони здоров’я. 

Згідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників 

виділяються наступні залежності. 

На чинники соціально-економічного характеру, до яких відносяться 

паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в шкідливих 

умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові 

умови та гіперурбанізація припадає 51-52% загального впливу.  

Чинник стану навколишнього природного середовища (зокрема, 

забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20-21% 

впливу. 

Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать тощо) впливають на 19-

20%. 

На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного 

обслуговування (забезпеченість об’єктами медичної інфраструктури та 

фахівцями, своєчасність та якість лікування, вакцинація, періодичність 

медичних обстежень, державне фінансування медичної сфери тощо) припадає 

8-9% впливу. 

Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа 

державного планування можна віднести: якість атмосферного повітря на 

ділянках впливу автотранспорту, недостатні об’єми та якісні характеристики 

питної води, недостатнє забезпечення об’єктами соціального обслуговування, 

зокрема закладами охорони здоров’я, дошкільної та загальної середньої освіти, 

об’єктами фізкультурно-оздоровчого, рекреаційного, туристичного 

спрямування. 
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Атмосферне повітря. 

Основні ризики. 

Запропоновані рішення по розміщенню житлової забудови пов'язані з 

ризиками погіршення якості атмосферного повітря від викидів нових систем 

опалення та додаткового автотранспорту. Несвоєчасна розбудова магістральної 

вуличної мережі може привести до перевищення прогнозованих рівнів 

інтенсивності транспортного руху на існуючих магістральних вулицях та 

збільшення ризиків для стану здоров'я населення. 

Водні ресурси.  

Основні ризики. 

Реалізація проектних рішень для розміщення садибної забудови може 

супроводжуватись ризиками забруднення грунтових вод при використанні 

водопроникних вигрібних ям та не бажанні власників підключатися до 

централізованих мереж водовідведення. 

Ґрунти та земельні ресурси.  

Основні ризики. 

В разі освоєння територій призначених для житлові та громадські 

забудови та ландшафтно-рекреаційних зон в результаті будівництва об'єктів та 

супутньої інфраструктури відбудеться фізичне переміщення верхніх шарів 

грунту, їх ущільнення, частково привантаження та видалення із заміною, 

місцями ймовірно до глибини понад 1 м. Слід зазначити, що містобудівне 

освоєння таких ділянок необхідно здійснювати за єдиним комплексним 

проектним рішенням. 

Біорізноманіття. 

Основні ризики. 

Заплановані зміни функціонального використання ділянок житлової 

забудови передбачає деструктивні процеси на етапі реконструкції території; 

після завершення реконструкції – більш ймовірно зменшення видового складу 

зелених насаджень, скорочення ділянок природного рослинного покриву. Такі 

зміни пов’язані з підвищеними ризиками забруднення викидів від 

автотранспортних засобів, а також ризик порушення природного стану 

рослинного покриву. 

Ризики для здоров'я населення.  

Основні ризики. 

За результатами зібраних даних інформація, що дозволяє провести аналіз 

безпосереднього впливу якості навколишнього середовища (повітря, питної 

води) на здоров'я населення відсутня. Проте, наявні дані захворюваності дітей 

серед усіх вікових груп, свідчать про значну перевагу захворювань органів 

дихання серед усіх груп хвороб, що свідчить про більш ймовірний вплив стану 

атмосферного повітря. В перспективі очікується розвиток економічної 

діяльності деяких промислових підприємств, зростання чисельності населення, 

що впливатиме на зростання рівня автомобілізація з року в рік. Тому, без 

реалізації заходів з розвитку вулично-дорожньої мережі з унормованим 

розподіленням транспортних потоків, зміни тенденцій захворюваності 
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хворобами органів дихання є малоймовірними. Показники охорони здоров'я в 

місті свідчать про необхідність подальшого розвитку системи охорони 

здоров’я, в тому числі розміщення закладів охорони здоров’я. 

При реалізації рішень містобудівної документації очікуються позитивні 

наслідки в сфері покращення стану навколишнього природного середовища та 

охорони здоров'я, такі як: розвиток вуличної мережі села, що дасть можливість 

зменшення інтенсивності транспортного руху та покращення стану 

атмосферного повітря в приземній зоні. Створення зелених насаджень 

спеціального призначення, в тому числі санітарно-захисних зон навколо 

виробничо-комунальних підприємств підвищить якість атмосферного повітря 

на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. 

Реалізація Генерального плану населеного пункту сприятиме вирішенню 

соціально-економічних проблем та зменшенню ризиків впливу на здоров’я 

населення. 
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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 

 Регулювання в сфері охорони довкілля на державному та місцевому рівні 

здійснюється на основі таких програм: 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 

№ 385; 

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента 

України від 12 вересня 2015 року № 5/2015; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області до 2025 року,  

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2021 рік,  

- Програма «Питна вода» на 2021-2025 роки.  

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та нормативно-правової бази України документ державного 

планування повинен враховувати ряд зобов’язань:  

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість дотримання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів;  

– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища 

для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища;  

– проектне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності та цілісності природних об’єктів і комплексів;  

– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 

соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану 

навколишнього природного середовища;  

– забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану 

території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ 

до публічної інформації»; 

– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 

діяльності на навколишнє природне середовище; 

– оцінка ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії 

факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію;  

– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 

заходів об’єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на 

охорону довкілля. 

 Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо 

охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 
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середовища.  

Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях схем і 

проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів 

економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів 

території.  

Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища 

забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система 

державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і 

благоустрою населених пунктів. 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій 

земельної ділянки на якій планується будівництво об’єктів.  

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 

рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 

санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 

забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 

територій.  

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовищ-а: 

– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 

– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях 

забудови; 

– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 

історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 

– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 

водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських 

пляжів тощо. 

Для охорони навколишнього середовища населених пунктів у межах 

приміських зон на землях лісового фонду формуються «зелені зони» у складі 

лісопаркової та лісогосподарської частин, місць відпочинку, заповідних 

об’єктів. Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 

середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 

Оцінка відповідності проекту генерального плану зобов’язанням у 

сфері охорони довкілля, встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх 

врахування. 

Основними напрямами співробітництва України з міжнародними 

організаціями є: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних 

водотоків і міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона 

атмосферного повітря; поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля. 

Міжнародні обов’язки Україна у сфері охорони довкілля зафіксовані у 

таких програмах: 

- Конвенція про біологічне різноманіття, (1992 р., м. Ріо-де-Жанейро 

Бразилія), ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994 р.; 
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- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська 

конвенція, м.Рамсар, Іран, 1971 р.); 

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.); 

- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 

птахів (1995 р.); 

- Угоди про збереження кажанів в Європі (1991 р.); 

- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція); 

- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 

жовтня 1996 р.); 

- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 

1992 р.); 

- Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. та 

інші. 

На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій 

особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для 

збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. 

Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі 

Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено 

першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на 

основі наукових даних. Станом на 01.01.2016 р. мережа займала близько 8% 

території України і в основному складається з існуючих територій природно-

заповідного фонду.  

Територія документа державного планування, що підлягав стратегічній 

екологічній оцінці не входить до Смарагдової мережі України. При реалізації 

планованої діяльності обов’язково дотримуватися чинного природоохоронного 

законодавства. 

Разом з тим варто зазначити, що більшість заходів, передбачених проектом 

генерального плану села Кривець Івано-Франківської області в сфері розвитку 

інженерної інфраструктури, поводження з відходами відповідають 

загальносвітовим принципам охорони довкілля та сприяють дотриманню 

міжнародних зобов’язань. 
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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 

Наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення вважаються 

ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, 

води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності 

населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної 

спадщини та взаємодія цих факторів.  

Вторинні наслідки – це вигоди, які полягають у широкому залученні 

громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх 

прийняття.  

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, 

рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання.  

Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів 

на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, і в 

сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля  є 

незначною. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 

окремо компоненту. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні. 

Виконання Проекту генерального плану с. Кривець Богородчанського 

району Івано-Франківської області значного негативного впливу на довкілля та 

здоров’я населення не передбачає. Проектовані об’єкти не належать до таких, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку (згідно переліку екологічно 

небезпечних видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 

України від 27.07.1995 р. №554). 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої 

діяльності передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря. Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її 

запилення та забруднення викидами автотранспорту. Проте їх кількість і 

короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території. 

Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних 

апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-

монтажних робіт. 

Вплив на клімат і мікроклімат. Боротьба зі зміною клімату і запобігання 

зміні клімату – це система заходів, спрямована на скорочення викидів 

парникових газів (далі – ПГ) і стримування процесу зростання середньої 

глобальної температури атмосфери Землі. Перелік таких заходів визначено 

міжнародними угодами – Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, 

Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на 

національному рівні – Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. Для отримання кількісних значень 

потрібно розрахувати поточні середньорічні сумарні викиди та поглинання ПГ 

від території чи регіону та оцінити середньорічні сумарні викиди та поглинання 

ПГ після завершення ДДП. Наразі кількісний вплив на клімат оцінюється в 

тоннах СО2-еквіваленту. 

Зважаючи на відсутність фактологічних даних щодо парникових газів в 

межах регіону та оцінюючи характер планованої діяльності можна зробити 

висновок, що кліматичні фактори (у т. ч. зміна клімату та викиди парникових 

газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті 

планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту 

відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості 

кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Вплив на водні ресурси. Планована діяльність передбачає несуттєвий 

вплив на водні ресурси виконання заходів, реалізація яких не призведе до 

суттєвого збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води 

внаслідок збільшення кількості населення. 

Відходи. Планова діяльність передбачає виконання заходів, реалізація яких 

може призвести до збільшення обсягів утворення відходів внаслідок 

збільшення кількості населення. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких 

загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не 

передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу 

на біорізноманіття та рекреаційні зони. Під час будівельних робіт, від 

пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове 

шумове навантаження. Під час експлуатації будівель туристичної 

інфраструктури перевищення рівнів шуму не передбачається. 

Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе 

до негативного впливу на наявні об'єкти історико-культурної спадщини. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає 

появу нових ризиків для здоров'я населення. 

Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає 

послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки. 

При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення 

моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та 

обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності 

забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінки складу та 

обсягів викидів забруднюючих речовин. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація планової діяльності 

(стосовно житлового будівництва, розбудови вулично-дорожньої мережі тощо) 
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призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі 

по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний 

(кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних 

наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного 

моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та 

за потреби слугуватимуть для уточнення цілей та заходів документу 

державного планування. Для такого аналізу доцільне створення інформаційних 

моделей навколишнього середовища, що враховуватимуть як локальні, так і 

глобальні зміни клімату, суспільного укладу та розвиток технологій, що можуть 

суттєво впливати на реалізацію документа державного планування. У разі 

виявлення не передбачених цим Звітом наслідків та для їх запобігання, 

Замовник має дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

генеральному плані території передбачено виконати ряд планувальних та 

технічних заходів. Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути 

виконаний через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених 

державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони 

навколишнього середовища. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення 

екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при 

будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні 

високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне 

обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо.  

Інтенсивне використання природних ресурсів, що посилюється кожного 

року, призвело до значного порушення природного комплексу і появи 

шкідливих для людини і народного господарства процесів ерозії ґрунтів, 

забруднення повітря, джерел водопостачання тощо.  

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується 

комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних 

законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і 

благоустрою населених місць.  

До містобудівельних заходів регулювання основних показників якості 

навколишнього середовища відносяться:  

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих 

напрямів вітрів;  

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму 

та загазованості території та використання існуючого рельєфу ;  

- вибір під забудову добре провітрювальних територій.  

Із стрімким зростанням об’ємів заскладованих побутових відходів зростає 

актуальність їх утилізації.  

З метою раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища генпланом пропонуються заходи з охорони 

повітряного басейну, земельних і водних ресурсів. 

Охорона повітряного басейну 

Основними забруднювачами атмосферного повітря є викиди 

автотранспорту, промислових підприємств, які є незначними. 

Актуальним є питання зменшення впливу автотранспорту на стан 

атмосферного повітря всіх населених пунктів області, викиди якого становлять 

23% від усіх викидів. 

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується 

застосувати наступні технічні заходи: 

- перевести автотранспорт на екологічно чисте паливо; 
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- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю 

за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах; 

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується 

комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних 

законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і 

благоустрою населених місць. 

Охорона водного басейну 

Поверхневі води села представлені річкою Бистриця Солотвинська та 

струмками, які знаходяться в різних частинах території населеного пункту. Так 

сталося, що вся система населених місць історично розвивалась на системі 

водотоків без дотримання санітарних вимог і охоронних зон. Оздоровлення 

річок, струмків необхідно починати з дотримання вимог щодо їх охорони. Для 

цього необхідно встановити водоохоронні зони і прибережні захисні смуги 

відповідно до ст. 87 «Водного Кодексу України», провести їх очистку, 

озеленення та благоустрій. 

Збереження земельних ресурсів,  грунтозахист  

Основними джерелами забруднення грунтів є господарсько-побутові і 

промислові відходи, викиди автотранспорту. Вздовж доріг і вулиць грунти 

забруднюються вуглеводами. Крім того, грунти забруднюються продуктами 

життєдіяльності людей. 

Для забезпечення належного стану в селі організована планово-регулярна 

система збору та видалення побутових відходів з вивезенням та похованням їх 

на полігоні в ур.Мочари с.Скобичівка. 

Радіаційний стан. 

В перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській 

АЕС (Постанова № 106 від 23.07.91 р.) село не входить. Рівні гама-фону не 

перевищують 12- 14 мкр/год, а щільність забруднення грунту цезієм 134,137 не 

перевищує норми 1 кН/км2. При проведенні будівельних робіт необхідно 

керуватися вимогами радіаційної безпеки відносно будівельних матеріалів ві 

дповідно «НРБ 76/87» і «ОСП 72/87». 

Електромагнітний фон. 

Електромагнітні забруднення в селі Елибівка створюють високовольтні 

лінії електропередач 35кВ, ЮкВ, система допоміжних ТП. Зони санітарних 

розривів витримані. 

Акустичний режим 

Основними джерелами шуму в селі Кривець є автотранспорт. В окремих 

місцях забудова примикає до джерел шуму. 

Заходи з поліпшення екологічного стану території Даним проектом 

встановлені необхідні санітарно-захисні і охоронні зони та прибережні захисні 

смуги, які є територіями обмеження господарської діяльності. Охоронні зони 

встановлені згідно діючих норм і правил. Зміни в розмірах охоронних і 

санітарно-захисних зон можуть бути внесені за погодженням з органами 

державного нагляду. 

Виділені території під кладовище. 
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Для покращення санітарно-гігієнічного стану і безпечного проживання 

людей необхідно дотримуватись всіх нормативно-допустимих розривів, 

інженерно-технічних заходів, проводити озеленення тощо. Особливу увагу 

необхідно приділити дотриманню вимог охоронних зон ВЛЕП. 

Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через задіяння 

економічних важелів управління економікою та заходів України і органів 

місцевого самоврядування щодо екологічного стану, санітарно-

епідеміологічного контролю території. 

Охорона водного басейну 

З метою створення і підтримання сприятливого водного режиму, 

оздоровлення річок, струмків, озер необхідно починати з дотримання вимог 

щодо їх охорони. Для цього необхідно встановити водоохоронні зони і 

прибережні захисні смуги відповідно до ст. 87 «Водного Кодексу України», 

провести їх очистку, озеленення та благоустрій. Проектом виділені прибережні 

захисні смуги від річки, струмків, ставків – 25 м. 

Передбачається інженерна підготовка території, що забезпечує відвід 

поверхневих вод, припинення ерозії грунтів, пониження рівня грунтових вод і 

відведення дощових вод влаштуванням водостоків з нормативними ухилами. 

Охорона грунтів 

В плані охорони грунтів необхідно виділити комплекс першочергових 

заходів: 

- Покращення покриття вуличної мережі села. 

- Ліквідація самовільно організованих звалищ побутового сміття. 

- Ландшафтно-планувальні заходи 

- Формування локальних місць рекреаційного використання. 

- Приведення в належний стан уже існуючих парків та скверів. 

- Створення повноцінних СЗЗ від промпідприємств, складів, комунальних 

об'єктів, що включає в себе посадку смуг зелених насаджень спеціального 

призначення. 

- Ландшафтно-планувальна організація прибережних смуг системи 

водотоків міста. 

Намічені технологічні і планувальні заходи покращать стан 

навколишнього середовища селища, дозволять створити естетично-привабливе 

і екологічно- контрольоване середовище проживання. 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану і безпечного проживання 

людей необхідно дотримуватись всіх нормативно-допустимих розривів, 

інженерно-технічних заходів, проводити озеленення тощо. 

Шумозахист 

Великі промислові підприємства на території, закріпленій за селом, 

відсутні. Основними джерелами шуму на території Кривець є транспортний рух 

на авто дорозі, трансформаторні підстанції, промислово-виробничі 

підприємства. 

Згідно з державними санітарними нормами і правилами планування та 

забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони 
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здоров’я України 19 червня 1996 року N 173 допустимі рівні звуку (дБ) на 

територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків (додаток N 16) 

такі: 

ЬАекв. - 55 (вдень), 45 (вночі) 

ЬАмакс -70 (вдень), 60 (вночі) 

Примітка додатку №16 допускає збільшення рівня звуку в першому ряді 

житлових будинків на 10 дБ. 

ЬАекв(шумова характеристика джерел шуму): автодорога 79 дБА; 

житлові вулиці 73 дБА; 

промислово-виробничі території 55 дБА. 

Конструкція вікна знижує рівень шуму на 30 дБ, двох-трьохрядна смуга 

зелених насаджень шириною 25 метрів знижує рівень шуму на ЮдБ. 

Віддаленістю житлових будинків від джерел шуму досягається допустимий 

рівень звуку в житлових приміщеннях, або нижчий допустимого. 

Санітарна очистка 

Сміттєзвалище на території сільської ради відсутнє. Сміття вивозять 

організовано на стіттєзвалище с. Скобичівка.  

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 розрахунковий об’єм накопичення 

твердих побутових відходів та сміття з вулиць за проектної чисельності 

населення 2200  осіб становитиме 0,66 тис.тонн в рік. 

Для санітарного очищення необхідно мати в експлуатації 1 сміттєвоз, 1 

асенізаційний автомобіль.  

Ландшафтно-планувальні заходи 

1. Формування локальних місць рекреаційного використання. 

2. Створення повноцінних СЗЗ від промпідприємств, складів, комунальних 

об'єктів, що включає в себе посадку смуг зелених насаджень спеціального 

призначення. 

3. Ландшафтно-планувальна організація прибережних смуг системи 

водотоків села. 

Намічені технологічні і планувальні заходи покращать стан 

навколишнього середовища села, дозволять створити естетично-привабливе і 

екологічно- контрольоване середовище проживання. 

Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека. 

Заходи для забезпечень безпечних умов праці під час будівництва 

включають: 

1. Створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне 

обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами. 

2. Суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно 

до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до 

Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні. 

Проектом потрібно передбачити планову потребу у воді, а також для 

пожежогасіння. 

Визначити способи поводження з відходами, що утворюватимуться під час 

будівництва та експлуатації. 
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Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель 

відповідно до вимог існуючого законодавства. 

На стадії проектування провести докладні розрахунки по об’ємах ґрунту, 

що виймається, і основних чисельних показниках благоустрою. 

Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток 

культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-

культурного призначення. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

(далі – Закон) власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані 

утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, 

захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього 

Закону та охоронного договору. Використання пам’ятки повинно 

здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами 

охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і 

доповнень пам’ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, 

просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби 

тощо. 

Забороняється змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, 

робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.  

Згідно ст. 26 Закону консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, 

ремонт, пристосування пам’яток національного значення здійснюються лише за 

наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини на підставі 

погодженої з ним науково-проектної документації.  

Враховуючи наявність об’єктів археології і ділянок їхнього ймовірного 

місця виявлення та з метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що 

можуть бути виявлені, відповідно до пункту 10 частини 1 статті 6, частини 3 

статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», абзацу 6 статті 

7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», абзацу 2 частини 3 

статті 186-1 Земельного Кодексу України, проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у межах охоронюваних археологічних територій 

необхідно погоджувати з відповідним органом охорони культурної спадщини 

після проведення натурного обстеження цих ділянок археологами. 

Відповідно до частини 2 статті 17 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться 

під водою, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети, є державною 

власністю. Землі, на яких розташовані пам’ятки археології, перебувають у 

державній власності або вилучаються (викуповуються) у державну власність в 

установленому законом порядку. 

Відповідно до частини 3 статті 32 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» у межах зон охорони пам’яток забороняються 

будівельно-монтажні та земляні роботи без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини, а згідно з абзацом 1 статті 37 ці роботи можуть 
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проводитися лише після повного дослідження об’єктів культурної спадщини за 

рахунок коштів замовників будівництва. 

Дозвіл на виконання будівельно-монтажних та земляних робіт на 

територіях об’єктів археологічної спадщини видає Міністерство культури 

України після завершення польової частини пам’ятко-охоронних робіт (частини 

22 і 24 статті 5, абзац 1 частини 1 статті 35, частина 2 статті 36 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», Постанова Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2002 р. за № 316). 

Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, 

визначених для майбутніх містобудівних потреб. 

Території, визначені генеральним планом для містобудівного освоєння, 

слід використовувати за функціональним призначенням.  

Рішення генерального плану повинні враховуватись і прийматись за 

основу при підготовці прогнозів і програм соціально-економічного розвитку 

територій, формуванні бюджетів, прийнятті рішень сільської ради щодо 

використання територій, розробленні містобудівної документації та 

моніторингу її реалізації на наступних стадіях проектування житлових 

кварталів та окремих громадських, промислових, комунальних об’єктів та 

інженерно-транспортної інфраструктури.  

Для територій існуючої забудови, що знаходиться в санітарно-захисних 

зонах, встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння – не 

дозволяється нове будівництво та реконструкція із добудовою чи надбудовою 

існуючих житлових будинків.  

Відповідно для реалізації основних положень генерального плану 

необхідно:  

- При відведенні земельних ділянок, прийнятті рішень (в тому числі 

попередніх та рішень про розроблення ДПТ) про відведення чи зміну цільового 

призначення земель дотримуватись рішень генерального плану щодо 

функціонального і цільового призначення територій і трасування вулиць у 

червоних лініях. Для цього слід звіряти пропоноване призначення та червоні 

лінії із матеріалами затвердженого генерального плану.  

- При виникненні запитань чи складностей у трактуванні рішень 

генерального плану письмові роз’яснення можна отримати у розробника 

генерального плану.  

- При розробленні детальних планів територій приймати планувальні 

рішення на основі генерального плану. Детальні плани території повинні 

уточнювати рішення генерального плану, а не вносити в нього зміни.  

- Керуватись положеннями генерального плану при розробленні концепцій 

та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо.  

- Послідовно реалізовувати рішення генерального плану з дотриманням 

принципів комплексної забудови територій, а саме проектування і будівництво 

вуличної мережі, інженерних мереж та об’єктів інфраструктури в комплексі з 

житловою та громадською забудовою або випереджуючими темпами.  



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

62 
 

- Дотримання принципів переваги інтересів громади над приватними 

інтересами, зокрема у справах щодо забезпечення нормативних вимог щодо 

доступності, проїзду та проходу, підходів та проїздів, тощо.  

Улаштування та розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури слід здійснювати як за кошти бюджетів різного рівня так і з 

залученням для цих потреб коштів забудовників в порядку, визначеному 

чинним законодавством щодо встановлення граничного розміру залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів» (ст.271 Закону України «Про планування і 

забудову територій»). 

Проектування та будівництво об'єктів здійснюється власниками або 

користувачами земельних ділянок у такому порядку: 

1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних. Фізична 

або юридична особа, яка подала до виконавчого органу сільської ради заяву про 

намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або 

користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування 

об'єкта будівництва. 

2) розроблення проектної документації та проведення її експертизи у 

випадках, передбачених Законом; Проектна документація на будівництво 

об'єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними 

такими органами. 

3) затвердження проектної документації замовником; 

4) виконання підготовчих та будівельних робіт; 

Направлення замовником повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції, щодо об'єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. Реєстрація 

інспекцією декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів 

будівництва І - Ш категорії складності. 

5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать 

до І-ПІ категорій складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на 

підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідною 

інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній 

основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата 

реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі 

сертифіката. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в 

експлуатацію, забороняється.  

6) реєстрація права власності на об'єкт містобудування. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних 

тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання 

соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників 

впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку села: 

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження 

документа державного планування, а саме генерального плану території, та 

відмова від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого 

економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як 

продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану 

довкілля. 

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є 

очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної 

ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови 

та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому. 

2. Сценарій інтенсивного розвитку. Базується на інтенсивному 

використанні існуючого ресурсного потенціалу, тобто на принципах 

інтенсивного типу економічного зростання. Реалізація сценарію припускає 

усвідомлення обмеженої ефективності суто державних інструментів політики 

розвитку в сучасному відкритому ринковому суспільстві. 

3. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в 

галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно 

максимально повно використовувати сучасні високоефективні 

екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції 

з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела 

енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 

Проектом генерального плану теориторії необхідно передбачити 

застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати 

містобудівні обмеження та особливості території. 

Оскільки останній сценарій є найбільш імовірним, він став базою для 

формулювання стратегічного бачення села. Тому в разі потреби виправдані 

альтернативи мають бути розглянуті в межах цього сценарію. 

Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається. 

Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 

доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 

навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і 

споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із 

особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та 

техногенних умов. 
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Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 

санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 

навколишнього природного середовиша. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з 

точки зору екологічної ситуації, а саме: 

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території планової 

діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, 

ландшафтів (рельєф, родючі фунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні 

особливості території та інших компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в 

тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного 

повітря; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах тощо;  

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації можливих негативних наслідків реалізації 

проекту; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками 

здійснення запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 

6) проведено іромадське обговорення у процесі розробки проекту 

містобудівної документації. 

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на 

стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного 

пункту та підвищення якості життя населення. 

Ускладнення, що виникали в процесі СЕО: 

До ускладнень, що виникали в процесі проведення стратегічної екологічної 

оцінки можна віднести: 

- недостатню кількість статистичних та фактологічних даних щодо 

соціально-економічної характеристики Богородчанського району Івано-

Франківської області та, зокрема такої інформації в розрізі окремого населеного 

пункту – села Кривець; 

- відсутність офіційних даних щодо екологічних програм та програм 

соціально-економічного розвитку району та села, а також відсутність 

екологічних даних в розрізі окремого населеного пункту. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. 

Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 

«Генерального плану с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської 

області», а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами 

в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов’язковою 

умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних 

навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

проживання населення. 

Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та 

покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в 

регіональних програмах, що були прийняті Івано-Франківською обласною 

радою: 

- Про комплексну  програму «Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-

2025 роки». 

- Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2021 рік 

- Про затвердження регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-

2025 роки 

- Про Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області до 2025 року. 

Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з 

метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час 

будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних 

впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.  

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 

можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що 

не були передбачені раніше. 

Необхідно здійснювати моніторинг відповідно до Порядку здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272. 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 

документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників 

чисельності населення міста від проектних на поточний період, здійснювати 

контроль за відповідністю проектним рішенням реальних обсягів житлового 

будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та 

побутового обслуговування, розвитку озеленених територій. Порівняння цих 

даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників 

житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами 

повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної 
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інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно 

впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні 

заходи по їх усуненню. 

Прн проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації 

особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному 

обладнанню території, будівництву водопровідних, каналізаційних і теплових 

мереж, мереж газопостачання, дощової каналізації, очисних споруд, 

трасуванню магістральних вулиць і проїздів та їх завершення до вводу в 

експлуатацію житлових і громадських споруд: до початку процедур вибору 

земельних ділянок для розміщення садибної забудови. В процесі нагляду 

необхідно стежити за комплексністю забудови житлових мікрорайонів 

(кварталів) з обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та 

соціального обслуговування населення та благоустрою території до введення в 

експлуатацію житлових будинків. 

Моніторинг очікуваних впливів реалізації ДДП «Генеральний план с. 

Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області» повинен 

здійснюватися за наступними показниками (табл. 9.1): 

- реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі, км/рік; 

- кількість ділянок на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та 

захисту території, га/рік; 

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/% від 

загальної площі населеного пункту; 

- частка ділянок, що мають необхідний рівень ландшафтного 

упорядкування та благоустрою, га/% від загальної площі населеного пункту; 

- площа встановлених прибережних захисних смуг водотоків та водойм з 

винесенням їх меж в натуру, га; 

- радіус санітарно-захисних зон промислово-виробничих підприємств, м; 

- площа зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне 

озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, 

м/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, 

м/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; 

споруд/рік;  

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водопостачання, % від загальної кількості; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення, % від загальної кількості; 

- добовий та річний об’єми водоспоживання, м3; 

- кількість проб якості питної води з централізованих джерел 

водопостачання, проб/ місяць, проб/рік; 

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та виробничо-

господарської зони, м3 /рік; 
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- обсяг утворених відходів, тон/рік; 

- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % 

від загальної кількості;  

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел, тон/рік;  

- кількість проб стану атмосферного повітря, проб/місяць, проб/рік; 

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на 

хвороби органів дихання, хвороби шлунково-кишкового тракту, алергічні 

захворювання, кількість випадків/рік. 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  

– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища 

для певних аспектів;  

– встановлення ключових параметрів моніторингу;  

– візуальний огляд 

– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за 

необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально 

пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.  

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних 

показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення 

запланованих результатів. 
Табл. 9.1 

 Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДДП 

№ Індикатор 

1. 
Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і 

пересувних джерел 

2. Індекс забруднення атмосфери 

3. Обсяги використання питної води 

4. Обсяги скидання зворотних вод 

5. Обсяги утворення побутових та виробничих відходів 

6. Рівень благоустрою та озеленення території 

7. Стан ґрунтового покриву на території 

 

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень 

шодо планувальної організації та функціонального зонування території міста в 

питаннях перепрофілювання промислових підприємств, комунально-

складських об'єктів в сельбишнін зоні, організації та скорочення санітарно-

захисних зон виробничо-комунальних територій. винесення житлової забудови 

із східної промислової зони. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовнша. 

Виконання низки планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 

генерального плану, а також заходів, передбачених цільовими регіональними 

програмами в сфері охорони навколишнього природного середовнша. є 

обов'язковою умовою для досягнення стійкості природного середовнша до 
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антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних 

умов життєдіяльності населення. 

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та інших 

виробничих об'єктів, що розвиваються (реконструюються), які повинні 

відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів» ДСП. 4 173-96. з обов'язковим виконанням 

заходів визначених робочою проектною документацією – розділом «Оцінка 

впливу на довкілля». 

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно 

перевіряти виконання рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У 

тому числі: розміщення відповідно до генплану закладів відпочинку, 

додержання санітарно-гігієнічних вимог до обладнання та режиму 

використання прибережних ділянок водойм у місцях масового відпочинку 

населення. 

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 

- виконання планувальних заходів: зміни в планувальній організації 

території міста, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її 

функціонального зонування; створення та озеленення санітарно-захисних зон 

для промислових підприємств та інших внробничо-комунальннх об'єктів: 

перепрофілювання або закриття підприємств та інших об'єктів, що розташовані 

в межах існуючої та перспективної сельбищної зони з метою скорочення (або 

ліквідації) їх СЗЗ; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для транзитного 

транспорту; створення захисного озеленення вздовж вулиць та доріг; 

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів: впровадження 

нових мало-та безвідходних технологій на промислових підприємствах, 

модернізація існуючих об'єктів тепло-енергопостачання. впровадження 

теплових установок сучасного типу з використанням природних джерел енергії, 

тошо: 

- виконання підприємствами, установами та організаціями умов діяльності 

та заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, 

викладених в дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами і зменшення впливу фізичних факторів впливу на 

довкілля: 

- здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове 

середовише. Забезпечувати виконання інструментально-лабораторннх 

вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і 

пересувних джерел та ефективності роботи пило-газоочисних установок. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та 

очншенням поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним 

будівництвом локальних очисних споруд зливової каналізації та ефективністю 

їх роботи, встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх 

території режимів господарської діяльності, благоустроєм водних рекреаційних 

зон. а також за виконанням технологічних та технічних заходів на промислових 
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об'єктах (впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних 

виробництв із замкнутими циклами водопостачання та інші). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому 

числі зливова каналізація) визначається за результатами лабораторних 

досліджень якості питної води та води водних об'єктів в пунктах 

водокористування населення (пляжі) за хімічними та бактеріологічними 

показниками. Для контролю ефективності роботи каналізаційних очисних 

споруд необхідно здійснювати моніторинг водних об'єктів у місцях випуску 

стічних вод після очистки. 

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю 

повинні вести облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та 

електромагнітних випромінювань на території населеного пункту. 

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому 

числі на здоров'я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу 

реалізації проектних рішень документу державного планування, які мають 

прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та 

здоров'я населення. 

 Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Моніторинг може бути використаний для: 

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію плану; 

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади; 

– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, 

включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення 

несприятливих наслідків. 

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 

можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що 

не були передбачені раніше. 

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності)  

Даний розділ не розглядається, адже виконання генерального плану 

території не матиме суттєвого впливу на довкілля, оскільки територія 

розташована на значній відстані від межі сусідніх держав. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації 

Метою стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Кривець 

Богородчанського району Івано-Франківської області є необхідність 

оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні 

сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, 

безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні 

екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного 

планування.  

У звіті про стратегічну екологічну оцінку документа державного 

планування – генерального плану території проведено оцінку наслідків 

виконання проекту на навколишнє природне середовище, у тому числі для 

здоров’я населення та зобов’язань у сфері охорони довкілля і заходів, що 

передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання документа державного планування, а також заходів щодо 

моніторингу цих наслідків.  

На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів 

досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населених пунктів, 

стан довкілля та умови життєдіяльності населення на територіях, що ймовірно 

зазнають впливу внаслідок виконання документа державного планування. 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки було виявлено 

ймовірні проблеми та наслідки для навколишнього середовища, що полягають в 

забрудненні атмосферного повітря внаслідок будівництва об’єктів, впливі на 

ґрунтове середовище при розробці будівельного майданчика; прокладанні 

комунікацій; будівництві та влаштуванні об’єктів. Спостерігається і акустичне 

забруднення довкілля внаслідок будівельних робіт, від пересування техніки, 

виконання земляних робіт, а також функціонуванні систем кондиціонування 

приміщень при експлуатації.  

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному ГП 

передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо 

охорони атмосферного повітря, щодо захисту водного та ґрунтового середовищ, 

шумозахисні заходи та заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. 

Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та 

покращення тану довкілля у тому числі здоров’я населення. Вони представлені 

в регіональних програмах, що були прийняті Івано-Франківською обласною 

радою. Транскордонних наслідків виконання документу державного 

планування та наслідків для природо-заповідних територій не очікується.  
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затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів» 

26. Національний план управління відходами до 2030 року 

27. Про комплексну  програму «Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-

2025 роки». 

28. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2021 рік 
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29. Про затвердження регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-

2025 роки 

30. Про Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області до 2025 року 

31. СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища» 

32. Про затвердження регіональної цільової програми ведення 

містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки 

33. Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового та 

мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 

34. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд 

(Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під 

ред. Борисенко К. А., Куземко А. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с. 
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