ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища ІваноФранківської області до 2025 року
1) Замовник: управління екології та природних ресурсів ІваноФранківської обласної державної адміністрації.
2) Вид та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закону), Програма охорони
навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025
року (далі Програма) є документом державного планування регіонального рівня
та підлягає затвердженню органом місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону Програма є документом
державного планування, який стосується охорони довкілля, тому підлягає
обов’язковому проходженню стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
Програма пропонується до затвердження рішенням Івано-Франківської
обласної ради.
Метою Програми є впровадження і підвищення ефективності
природоохоронних заходів в Івано-Франківській області для оптимізації стану
навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та
забезпечення екологічної безпеки регіону.
Очікувані результати виконання Програми:
– попередження забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок
покращення роботи очисних споруд у населених пунктах області, реконструкції
існуючих і будівництва нових каналізаційних мереж;
– запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних
споруд на паводконебезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи
прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок;
– зниження інтенсивності ерозійних процесів і оптимізація екологічного стану
ґрунтів шляхом розроблення і впровадження ефективних меліоративних і
ремедіативних заходів;
– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел;
– забезпечення екологічно збалансованого природокористування та зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище від діяльності,
пов’язаної з видобутком корисних копалин;
– збереження біотичного, екосистемного й ландшафтного біорізноманіття
шляхом розробки і впровадження заходів активної і пасивної охорони,
збереження і відтворення раритетних, зникаючих, ендемічних, реліктових і
цінних у господарському відношенні видів рослин і тварин та їх оселищ,
унікальних і типових для регіону ландшафтів;
– формування регіональної екологічної мережі шляхом створення нових і
вдосконалення функціонування існуючих заповідних територій;
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– вдосконалення системи поводження з побутовими відходами шляхом
часткового впровадження роздільної системи їх збирання, утилізації та
переробки;
– розроблення системи поступового переходу регіону на екологічно чисті й
поновлювальні джерела енергії;
– удосконалення системи оцінки і прогнозування екологічної ситуації шляхом
створення постійно діючої системи моніторингу навколишнього природного
середовища та впровадження ГІС-технологій.
Програма розробляється відповідно до законодавчих та нормативноправових документів, а саме: Конституції України, Земельного кодексу
України, Водного кодексу України, законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про відходи», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про
екологічну мережу», «Про природно-заповідний фонд України», «Про
екологічний аудит», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р.
№ 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів», постанови Кабінету Міністрів України від
14.08.2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в
галузі охорони атмосферного повітря», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 08.11.2017 р. № 796-р «Про Національний план скорочення викидів
від великих спалювальних установок», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 08.11.2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії
управління відходами в Україні до 2030 року», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20.02.2019 р. № 117-р «Про затвердження Національного
плану управління відходами до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30.03.2016 р. № 271-р «Про затвердження Національного плану дій
щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням», Стратегії розвитку
Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (затвердженої рішенням обласної
ради від 21.02.2020 року № 1381-34/2020), пропозицій районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови
для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому
числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або
розміщення ресурсів)
Програма включатиме в себе такі підпрограми: «Охорона і раціональне
використання водних ресурсів», «Охорона атмосферного повітря»,
«Раціональне використання і зберігання відходів виробництв і побутових
відходів», «Охорона і раціональне використання земель», «Охорона і
раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного
світу», «Збереження природно-заповідного фонду», «Охорона і раціональне
використання мінеральних ресурсів», «Наука, інформація і освіта, підготовка
кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація
праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій
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природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища». Згідно з
зазначеними підпрограми здійснюватиметься фінансування природоохоронних
заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 р. № 1147. Деякі заходи відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до
прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів
має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.
4) Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Під час реалізації заходів, передбачених Програмою, можливі тимчасові
впливи на повітряне, водне середовище, ґрунтово-рослинний покрив та зміни у
мікрокліматичних параметрах, а також тимчасові підвищення рівнів впливу
фізичних полів. Вказані ймовірні впливи матимуть локальний тимчасовий
короткостроковий вплив на навколишнє середовище та не матимуть негативних
наслідків як для довкілля, так і для здоров’я населення. Загалом, ймовірні
наслідки реалізації Програми оцінюються як позитивні, оскільки Програмою
реалізується системний підхід до вирішення екологічних проблем через
врахування характерних для області природних умов, загроз екологічній
безпеці природного й техногенного характеру, соціально-економічних умов та
міжнародних зобов’язань.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Програмою передбачено здійснення заходів із збереження природнозаповідного фонду, які матимуть подальший позитивний вплив та наслідки на
навколишнє природне середовище.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення
Реалізація завдань Програми не може мати транскордонних наслідків для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі
якщо документ державного планування не буде затверджено
Програма охорони навколишнього природного середовища ІваноФранківської області до 2025 року – це спрямування дій органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх
форм власності на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері
ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та
охорони навколишнього природного середовища.
Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої
Програми.
В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки альтернативні
варіанти, з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності, не
розглядаються.
6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
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Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки є
відповідність заходів Програми законодавству України в галузі охорони
навколишнього природного середовища, державним будівельним нормам,
санітарним нормам і правилам України.
Додаткові дослідження стану навколишнього середовища ІваноФранківської області можуть бути проведені за результатами громадського
обговорення цієї Заяви, а також при виявленні екологічно небезпечних впливів
при аналізі та оцінці заходів, запропонованих Програмою.
За відсутності письмових зауважень та пропозицій від громадськості та
зацікавлених сторін протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення цієї
Заяви, обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена
до звіту про СЕО, управління екології та природних ресурсів ІваноФранківської облдержадміністрації визначатиме самостійно.
7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається
розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних
наслідків на довкілля, визначені природоохоронним законодавством, а саме:
 ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання
земельних, водних ресурсів, біотичного і ландшафтного різноманіття, охорона
атмосферного повітря, збереження територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
 захисні заходи – влаштування захисних споруд, включаючи
технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідходних
технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.);
 планувальні заходи – функціональне зонування території, організація
санітарно-захисних зон, прибережних захисних смуг, водоохоронних зон,
озеленення території тощо;
 відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація,
нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища;
 охоронні заходи – здійснення екологічного моніторингу довкілля.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну
екологічну оцінку.
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених
статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування;
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень);
3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу за
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адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі
будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час
здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку
аудиторію.
9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх
подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного
середовища Івано-Франківської області до 2025 року просимо надавати у
письмовому вигляді до Управління екології та природних ресурсів ІваноФранківської
обласної
державної
адміністрації,
поштова
адреса:
вул. Сахарова, 23-А, м. Івано-Франківськ, 76014; e-mail: main@eco.if.gov.ua
Відповідальна особа: начальник відділу економіки природоохоронної
діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та засобами
масової інформації – Кульба Петро Михайлович, т. 0342-52-61-50.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати цієї
публікації.

