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ВСТУП 
 

         На сучасному етапі розвитку суспільства все більше значення  набуває концепція 
збалансованого (сталого)  соціально-економічного розвитку регіонів і населених пунктів. 
             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 документів державного планування  (ДДП) 
       Стратегічна екологічна оцінка проекту детального плану території в с. Слобода  
урочище “Красовське” Коломийського району Івано-Франківської області  для нового 
будівництва об'єктів зеленого туризму   здійснювалася робочою групою з СЕО, що 
врахувала думку громадськості. 
 
1. Методологія проведення СЕО. 
1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 
 
             Основним 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-VII 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. 
               У 2012 році Наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України (від 
17.12.2012 № 659) затверджено "Базовий план адаптації екологічного законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу".  
         Щоб привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 
"Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє 
середовище", був прийнятий  Закон України  "Про стратегічну екологічну оцінку".  
               
 
1.2. Методологія проведення СЕО 
 
              Методологія грунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної екологічної 
оцінки  стратегій регіонального розвитку. У 2017 році  СЕО  за цією методологією 
проводилася для Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року за 
підтримки проекту міжнародної технічної  допомоги "Партнерство для розвитку міст" 
(Проект ПРОМІС), який впровадила Федерація канадських муніципалітетів  (ФКМ) за 
фінансової підтримки Уряду Канади.  За цією методологією проводилась СЕО Стратегій  
розвитку областей : Львівської  на період до 2027 року та Дніпропетровської  на період до 
2020 року.   
        Необхідно зауважити, що після створення Печеніжинської ОТГ, до компетенції якої  
належить прийняття рішень по с. Слобода,  була розроблена “Стратегія розвитку 
Печеніжинської об'єднаної територіальної громади на 2018-2026 рр.”, яка є базовою 
програмою розвитку. 
        Міністерство екології та природних ресурсів України наказом № 296 від 10.08.2018р. 
затвердило Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
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документів державного планування на виконання пунктів 6  та 7 Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку", якими і керувалася робоча група. 
            Стратегічна екологічна оцінка здійснювалася під час завершення розробки проекту 
детального плану території в с. Слобода  урочище “Красовське” Коломийського району 
Івано-Франківської області  для нового будівництва об'єктів зеленого туризму. Звіт про 
СЕО цього ДДП  готувався до його  затвердження.  Була проведена аналітична робота з 
опрацювання усієї доступної інформації, додаткових досліджень не проводилося. 
 
1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення 
ДДП та здійснення СЕО. 
 
              Після ухвалення рішення Печеніжинською селищною радою про проведення СЕО 
(№44 від 12.02.2019р.)  проекту детального плану території в с. Слобода  урочище 
“Красовське” Коломийського району Івано-Франківської області  для нового будівництва 
об'єктів зеленого туризму,  була  створена робоча група із здійснення СЕО.  Робочою 
групою складена Заява  про визначення обсягу СЕО та оприлюднена на офіційному веб-
сайті в мережі інтернет Замовника (Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського 
району   Івано-Франківської області) і розміщена у двох друкованих виданнях ЗМІ 
(Вільний голос та ЗР-інформ).. 
            Робота проводилась  з представниками Печеніжинської селищної ради ОТГ та  
проводились консультації  з природоохоронними органами та органами охорони здоров'я. 
              Протягом  15 діб  розташування заяви на веб-сайті та у пресі. Звернень, зауважень 
та пропозицій від громадськості не надходило. 
 
2. Аналіз документа планової діяльності. 
2.1. Зміст та основні цілі проекту ДПТ (детального плану територій) в с. Слобода 
урочище “Красовське” для нового будівництва об'єктів зеленого туризму. 
  
              Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка  
розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального 
призначення,  просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації 
частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови.  Зміна 
цільового призначення земельної ділянки та розробка  детального плану цієї території 
здійснюється з метою  нового будівництва об'єктів зеленого туризму в с. Слобода  
урочище “Красовське” Коломийського району. 
         Даний документ державного планування  формує принципи планувальної організації 
забудови та уточнює ( в районі конкретних земельних ділянок) в більш крупному 
масштабі Генеральний  план с. Слобода,  передбачає урахування державних, громадських 
і приватних інтересів під час планування забудови, визначення зон пріоритетних та 
допустимих видів користування, основних факторів його формування. 
          Під час розробки  ДПТ визначаються можливі планувальні обмеження використання 
території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними  нормами, 
формуються пропозиції щодо можливого розташування об'єктів будівництва в межах 
проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 
природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення 
інвестицій згідно інтересів територіальної громади. 

Існуючі планувальні обмеження: 
- прибережно-захисна смуга струмка Сухий та джерел - 25 метрів; 
- протипожена відстань від листяних лісів до будівель - 20 м; 
- червоні лінії існуючої дороги з бетонним покриттям , що веде до ділянки - 12 м; 
- охоронна зона газопроводу низького тиску - 2 м до фундаментів будівель і споруд. 
Прогнозовані планувальні обмеження:                               
- санітарно-захисна зона водозабірного каптажу з насосною - 20 м. 
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           Об'єкт  цього дослідження - земельні ділянки, які знаходиться в північно-західній 
частині села Слобода серед лісового масиву. 
        Територія ДПТ включає сім земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності 
громадянок Остап'юк М.В.(площею 1,6147 га ) та Вислинської І.Є.(площею 1,0000 га). 
Згідно із земельним кадастром шість ділянок загальною площею 2,3647 га призначені для 
ведення особистого селянського господарства та одна ділянка площею 0,25га (гр. 
Остап'юк М.В.) - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). Відповідно до проекту змін до генерального 
плану с.Слобода, виконаного у 2017 р., територія опрацювання ДПТ підлягає зміні 
існуючого цільового призначення під території рекреаційного призначення. 
            Рельєф ділянки складний, із загальним ухилом із заходу на схід. У південно-східній 
частині ділянки рельєф виражений ярами, що зумовлено витоками декількох невеликих 
джерел. 
            Земельні ділянки  для  нового будівництва об'єктів зеленого туризму  не входять до 
заповідної зони і не суперечать діючому Генеральному плану села Слобода 
Коломийського району, що розроблений ФОП Микуляк о. У 2017 році. 
             Даним  проектом  передбачено  нове будівництво наступних об'єктів: 
- прохідна; 
- каплиця; 
- гостьовий будинок № 1 на 5 номерів; 
- гостьовий будинок № 3 на 4 номера з фітнес залом; 
- гостьовий будинок № 4 на 9 номерів; 
- банкетний зал; 
- їдальня; 
- електрощитова, дизель-генератор; 
- котельня на твердому паливі; 
- склад палива; 
- відкрита автостоянка; 
- водозабірний каптаж з насосною; 
- очисні споруди; 
- відпочинкові, дитячі та спортивні майданчики. 
                       З огляду на розташування об'єктів зеленого туризму на території, що 
розташовані неподалік  від   Княждвірського тисового заповідника, необхідно чітко 
дотримуватись вимог охорони навколишнього природного середовища, збереження 
природних рекреаційно-курортних ресурсів.  
 
2.2. Детальний план території в с. Слобода  урочище “Красовське” Коломийського 
району  та його зв'язок  з іншими ДДП. 
 
            При  розробці ДПТ  в населеному  пункті повинна враховуватись  Схема 
планування Івано-Франківської області, стратегії та програми економічного, 
демографічного,  екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми 
розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього  природного 
середовища, чинна  містобудівна документація  місцевого  рівня, інформація 
містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого 
використання території. 
              При розробці концепцій та стратегій розвитку села Слобода, економічних 
проектів, тощо, Печеніжинська  селищна рада ОТГ Коломийського району, як і обласна 
влада,  повинні враховувати  існуючий  Генеральний план та  розроблений ДПТ .  І саме 
тому важливо, яким чином у розробленому документі (ДПТ) враховано екологічні 
міркування, зокрема пов'язані зі здоров'ям населення, наскільки  взяті до уваги отримані  
зауваження. 
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          Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, до компетенції якої  
належить прийняття рішень по с. Слобода, при наданні дозволу на розробку робочих 
проектів на Нове будівництво об'єктів зеленого туризму в урочищі “Красовське”, повинна 
керуватися розробленим проектом ДПТ. 
          Територіїї, що проектуються (урочище "Красовське") не належать  до заповідної 
зони і не знаходиться в  межах  національного природного парку. 
 
3. Характеристика поточного стану довкілля та умов життєдіяльності і 
здоров'я населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу. 
3.1. Оцінка екологічної ситуації в с. Слобода та в Коломийському районі в цілому. 
 
 
            Потенціалом Печеніжинської громади Коломийського району є велика кількість 
території лісів в межах  та по сусідству громади (9,3 тис. га) та, як наслідок, чисте повітря. 
Особливою цікавинкою є найбільший у Європі Княждвірський тисовий заповідник (208 
га) поблизу села Княждвір. Такого роду природні особливості території в повній мірі 
створюють передумови для розвитку зеленого туризму, туризму та рекреації. 
             Взагалі, такі фактори навколишнього середовища,  як  якість питної води, чистота 
повітря, насиченість  природою середовища життєдіяльності людини оцінюється і як 
важливі для кожного мешканця фактори, як такі, що радше сприймаються   позитивно. 
         Водночас, чистота природних водойм, чистота навколишнього середовища загалом 
навпаки — сприймається зі знаком “мінус”.  Очевидно, наслідком такого негативу в 
оцінках є перманентне забруднення місцевих гірськіх річок неочищуваними 
каналізаційними побутовими стічними водами, в одному випадку, та періодичне 
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та загальна засміченість громадського 
простору,  з іншого. 
     На території громади, в цілому, збір та вивіз сміття потребує доопрацювання. Цю 
роботу виконує ТзОВ “AVE Коломия” та місцеве комунальне підприємство, яке має 
площадку для сортування твердих побутових відходів. При цьому, приблизно 70% 
домашніх господарств не користуються системою централізованого вивозу сміття, 
позбуваючись його неналежним чином. У найближчих планах -100% покриття житлового 
сектору централізованою системою роздільного збирання та вивозу ТПВ.   
      Щодо інших, вичерпних природних ресурсів, на території громади знаходяться 
поклади нафти (в околицях сіл Слобода і Рунгури), кам'яної солі (на території сіл Рунгури, 
Княждвір, Печеніжин), мінеральної води (Слобода) та глини, пісковику, вапняків, гальки, 
які можуть бути використані для виробництва будівельних матеріалів. Окрім цього, в 
межах громади знаходиться забір питної води для м. Коломиї. 
         В громаді не розвинута система централізованого водопостачання та водовідведення. 
В обох із вищезгаданих випадків задоволення потреб знаходиться на самозабезпеченні. 
При цьому, частково забезпечується викачування каналізаційних нечистот силами 
комунального підприємства. 
           Зелений туризм в даному випадку - найбільш перспективний напрямок, тому що 
село Слобода - зона рекреативна,  сама природа так розпорядилась. Розвиток  зеленого 
туризму може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити 
демографічну стабільність та розв'язання нагальних соціально-економічних проблем у 
сільській місцевості.  Проектування, в подальшому, і будівництво та експлуатація об'єктів 
зеленого туризму  - це засіб формування ринкового механізму господарювання, 
надходження коштів до бюджету, додаткова трудова зайнятість місцевого населення.  
            Готельна індустрія - одна з головних складових туристичної індустрії, яка 
головним чином впливає на розвиток туризму в регіоні, а значить і розвиток таких 
секторів економіки як торгівля, сільське господарство, промисловість, будівництво, 
зв'язок, тощо. 
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               Щодо сфери охорони здоров'я, то на території громади функціонує цілий ряд 
медичних закладів. Зокрема, до таких відносяться Печеніжинська міська поліклініка 
(відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги) та установи первинного 
рівня надання медичної допомоги: 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (в 
смт Печеніжин та селах Княждвір та Сопів) і 6 фельдшерсько-акушерських пунктів (в 
селах Слобода, Рунгури, Марківка, Молодятин, Малий Ключів та Кийданці). На 
обслуговуванні одного сімейного лікаря знаходиться  близько 1500 жителів. 
                   Пункт постійного базування Коломийської станції швидкої допомоги 
підпорядковується Івано-Франківському центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф. 
 
3.1.1. Оцінка  ймовірних ризиків впливу на здоров'я населення, які можуть  бути 
зачеплені при реалізації ДДП (документа державного планування). 
 
          До можливих впливів  майбутнього будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд  на навколишнє середовище  є повітряне, водне середовище та грунти. 
             Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин: 
         а)  під час будівництва від пересувних джерел забруднення (автомобільного 
транспорту та будівельної техніки) - тимчасовий і незначний; 
            б)    під час експлуатації та обслуговування об'єктів зеленого туризму  викиди не  
можуть  перевищувати   значення  гранично допустимих концентрацій, тому що підігрів 
води та вентиляція у всьому комплексі можно передбачити  від електронагрівачив. В 
такому разі, для забезпечення  опалення всього комплексу  на ділянці передбачено 
влаштування котельні  на твердому паливі (достатньо буде 2 котли по 150 квт тобто 0,3 
Гкал/год 
            Ймовірних ризиків впливу на здоров'я населення, які можуть  бути зачеплені при 
реалізації ДДП (документа державного планування), практично немає або вони тимчасові 
і незначні. 
          Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов'язані з відсутністю активних масштабних 
впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. 
           Зміни, які чинять шкідливі впливи на грунтовий шар не відбудеться,  зважаючи на 
відповідні проектні заходи.  
           В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальне 
середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього 
бізнесу, наповнення бюджету, розвиток інфраструктури населеного пункту.                                                  
 
3.2. Аналіз трендів стану  довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси,  земельні 
ресурси та стан грунтів, природні об'єкти та збереження різноманіття, управління 
відходами.  
          Розбудовуючи об'єкти  зеленого туризму, необхідно пам'ятати про можливі загрози 
для довкілля, які впливають і  на здоров'я населення.  Це, насамперед, інтенсивне 
рекреаційне навантаження : втоптування та знищення трав'яного покриву, лісової 
підстилки, ущільнення грунту.  ймовірна стежкова дигресія, розвиток ерозійних процесів 
на схилах, пошкодження дерев та чагарників, засмічення  території.        
            І саме тому, реалізація проектів щодо нового будівництва та експлуатації  об'єктів  
зеленого туризму в с. Слобода урочище “Красовське” Коломийського району не повинна  
порушити  природний розвиток процесів та явищ.  
          З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається 
ряд планувальних і інженерних заходів, до яких відносяться: 
-  проведення забудови згідно  з наміченим функціональним зонуванням; 
- інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого 
стоку, благоустрій господарчих об'єктів, влаштування твердого покриття доріг; 
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- для забезпечення виконання "Програми поводження з твердими побутовими відходами" 
(постанова кабінету Міністрів №265)  проектом передбачається організація роздільного 
збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. 
         Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від таких джерел  як побутові 
котли на твердому паливі  не  можуть  перевищувати   значення гранично допустимих 
концентрацій. З урахуванням цього, бажано підігрів води та забезпечення вентиляцією у 
всьому комплексі краще вирішити  (при подальшому робочому проектуванні) від 
електронагрівачив. В такому разі, для забезпечення  опалення всього комплексу  на 
ділянці передбачено влаштування котельні  на твердому паливі (достатньо буде 2 котли по 
150 квт тобто 0,3 Гкал/год.  Для впевненості, що концентрація викидів у повітря   дійсно 
не перевищує гранично допустимих показників,  під час розробки проектів на будівництво 
об'єктів зеленого туризму необхідно  провести відповідні розрахунки.      
       Для  покращення  стану повітряного басейну  планом ДПТ передбачається  
інженерний благоустрій території, санітарне очищення; 
           Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, 
виснаження поверхневих та підземних  водних ресурсів, надходження у водне середовище 
забруднюючих речовин не відбуватиметься. Скид технологічних стічних вод в мережу 
каналізації пропонується влаштувати з попередньою очисткою стоків на локальних 
очисних спорудах-сепараторах (жировловлювачах). Можна прийняти сепаратори жиру 
типу: “Euro – REK” SN-4   з параметрами: поліетиленова кругла  ємність діаметром 
1000мм, висотою 12260 ммм, довжиною 3000ммм (під землею на випуску технологічних 
стоків на віддалі  до 5м від фундаменту будівлі). Для господарсько-побутових  стоків 
можна прийняти станцію повної біологічної очистки стоків типу  "Biotal" продуктивністю 
15м3/добу, виробник -м. Рівне.  Параметри такої станції повної біологічної очистки: три 
підземних ПЕ-резервуари діаметром 1,9м висотою 2,0м (повністю підземна установка) ел. 
Струм пот.N=0,8квт. Санітарна зона таких очисних споруд R=30,0м від забудови. 
Передбачити інші інженерні заходи для надійного захисту підземних вод від можливих 
забруднень. Так,  зливні стоки  з місця автостоянки додатково очищуються, а очищена  
вода збирається у спеціальний резервуар. 
           При проведенні будівельних робіт  необхідно зняти верхній шар грунтів для 
повторного використання при рекультивації. Вийняті грунти з траншей та фундаментних 
котлованів також придатні для повторного використання при рекультивації 
малорентабельних ділянок. 
   Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах 
проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі  території із зміною в ГП 
суміщеною з ДПТ в результаті будівництва/ експлуатації об'єктів планової діяльності не 
прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на даній території 
не відмічено. 
          Територія, на якій розробляються документи державного планування не відноситься 
до заповідної зони в межах Яблуницької сільської ради.   
              
 
 
 
4. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із 
запобіганням негативного впливу на здоров'я населення, встановлені на 
регіональному та місцевому рівнях, що стосується реалізації ДДП. 
 
             Зважаючи на екологічність майбутнього нового будівництва ( об'єкти зеленого 
туризму)  та у відповідності до нормативно-правової бази України,  в ході здійснення 
СЕО, було оцінено зобов'язання розробників ДДП: 
1)  пріоритетність вимог екологічної безпеки при прийнятті проектних рішень; 
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2) виконання ряду інженерних заходів, що гарантують  екологічну безпеку середовища 
для життя і здоров'я людей; 
3)  планова діяльність не передбачає вилучення будь-якого  невідновного ресурсу; 
4)  проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і 
цілісності природних об'єктів; 
5)  узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства та 
прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках процедури 
Стратегічної екологічної оцінки; 
6)  забезпечення загальної  доступності проектних матеріалів та даного звіту про СЕО. 
           Заходи щодо охорони атмосферного повітря  не передбачені, тому що передбачено 
використання технологічного обладнання (електрична вентиляція та підігрів води, 
опалення, - твердопаливні котли, що не дають викидів  шкідливих газів. 
        Шумозахисні заходи не потребуються.   Передбачено максимальне  збереження 
зелених насаджень на проектованих ділянках. 
           Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами передбачені. Місця 
тимчасового зберігання побутових відходів  повинні відповідати вимогам ДСан-ПіН 
2.2.7.029-99.  З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє  
середовище передбачено забезпечення повного збирання, належного роздільного 
зберігання та недопущення знищення і псування відходів. 
          Заходи захисту геологічного та водного середовищ, грунтів передбачено з огляду 
умовно-стійкий схил ділянки. Відмічено неорганізований стік стрімких поверхневих 
схилових вод. При рясних атмосферних опадах та різкому сніготанені широкого розвитку 
можуть набувати води поверхневого стоку та можуть нести загрозу для проектованих 
будівель, так як вони змінюють фізико-механічні властивості грунтів. І тому, детальним 
планом території прийнято рішення  до початку будівництва з верхової частини  ділянки  
запроектувати водовідвідну канаву для перехоплення та відведення вод. 
          Заходи щодо пожежобезпеки: на території  передбачено -  підземні пожрезервуари   
та  водозабірний колодязь пожрезервуарів. Проект окремих будівель виконати у 
відповідності до протипожежниих вимог. 
        
5. Опис наслідків реалізації ДДП для довкілля, у тому числі здоров'я 
населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, коротко- чи 
довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних 
наслідків. 
 
        За своїм призначенням swot-аналіз є “інструментом” для проведення реалістичних 
заходів щодо реалізації документів державного планування. При подальшому 
впровадженні (робочий проект, будівництво та експлуатація об'єктів зеленого туризму в с. 
Слобода урочище “Красовське” ) мають бути враховані слабкі та сильні сторони ДДП. 
      Аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони)) та зовнішніх (сприятливі  можливості та 
загрози) чинників будівництва об'єктів рекреаційного призначення: 
Сильні сторони:  
       -   близьке розташування до кордонів з ЄС ( в т.ч. В межах єврорегіону “Карпати”; 
    -   безпосередня близкість  до Коломиї як важливого економічного ї туристичного 
центру регіону; 
      -  вдале транспортне розташування (близкість до залізниці, до дороги національного 
значення Н10); 
     -  вагомий туристичний потенціал (тисовий заповідник, гірська місцевість, “зелені” 
садиби, туристичнй  веломаршрут); 
       -  сусідство з Національним парком “Гуцульщина”; 
      -  збережені місцеві культурні традиції; 
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   -  відкритість  місцевої влади щодо розвитку бізнесу, залучення інвестицій та 
соціального захисту громадян; 

− широке покриття території об'єднаної громади високошвидкісною Інтернет-
мережею; 

− сприятлива екологічна ситуація. 
Слабкі сторони:  
     -  поганий стан місцевих доріг;    

− відсутність централізованих систем водопостачання і водовідведення; 
− недостатність  капіталовкладень  на розвиток соціальної інфраструктури села; 
− потребує вдосконалення система збору та утилізації відходів; 
− недостатня якість очистки стічних вод; 
− низький рівень екологічної свідомості мешканців (перманентне утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ). 
Сприятливі можливості: 

− підвищення інтересу зовнішніх інвесторів до району; 
− впровадження нових технологій шляхом залучення зовнішніх інвесторів; 
− заміщення “традіційних” джерел енергії альтернативними джерелами; 
− можливість повернення кваліфікованих робітників, які працюють за кордоном; 
− збереження національного колориту при будівництві нових об'єктів (Органічна 

архітектура, тощо); 
− наявність на території села (громади) вільних земельних ділянок під реалізацію 

інвестиційних проектів. 
Загрози: 

− можливий негативний вплив на екологію району; 
− політична та економічна нестабільність у країні; 
− слабкість та нестабільність нормативно-правової бази відносно функціонування 

новостворених громад; 
− зміна системи індексації вартості землі та ускладнення процедури відчуження 

земельних ділянок; 
− міграція висококваліфікованих трудових ресурсів; 
− подальше підвищення цін на електроенергію. 

       В майбутньому,  при розробці  проекту організації будівництва цих  об'єктів (при 
розробці робочого проекту),  необхідно пам'ятати про ймовірні  загрози для довкілля  
цього  регіону, які вказані у п. 3.2. 
          Відповідно до статті 3 п.12  Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", оцінку 
впливу на довкілля, у тому числі  інформацію щодо визначення місцезнаходження, 
розміру, потужності або розміщення ресурсів, - потрібно здійснити до прийняття рішення 
про провадження планової  діяльності (ст.3 п1 Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля"), тобто до прийняття рішення про будівництво об'єктів зеленого туризму в с. 
Слобода урочище “Красовське”). При розробці проекту на нове будівництво 
вищеназваних об'єктів необхідно розробити розділ ОВНС. 
          Оцінка  кумулятивного впливу  реалізації проектованого об'єкту практично не 
проводилась за браком інформації про екологічні аспекти діючих об'єктів. Але реалізація 
ДДП, що розробляється  немає жодних негативних наслідків для здоров'я населення, окрім 
тимчасових (під час будівництва). 
       
6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом'якшення негативних наслідків виконання ДДП. 
 
        Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при  будівництві/ експлуатації 
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об'єктів планової діяльності доцільно максимально повно використовувати сучасні 
високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали. зокрема огороджуючи 
конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з 
високим коефіцієнтом корисної дії та мінімальним впливом на навколишнє природне 
середовище, тощо. Дотримуватись вимог законів України "Про охорону навколишнього 
природного середовища", "Про тваринний світ", "Про  забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення" в тих частинах вимог, що стосуються будівництва 
та експлуатації   
  
№
  

Сфера 
впливу 

Потенційні впливи  
ДДП 

Заходи по скороченню негативного впливу 

Будівництво об'єкту планової діяльності 
 

1 Повітряне 
середовище  

Викиди в 
атмосферу від 
двигунів 
внутрішнього 
згорання 
будівельної техніки  
та від  зварювання 
металевих 
конструкцій 

Таке навантаження носить тимчасовий характер. 
Заправка транспорту паливно-мастильними 
матеріалами буде здійснюватись виключно за 
допомогою гнучких шлангів, які мають затвори у 
випускні отвори; заборонено застосовувати в процесі 
будівництва речовин, матеріалів, тощо, які не мають   
сертифікатів якості України; до експлуатації допускати 
машини і механізми виключно у справному стані;  
заборона спалювання будь-яких матеріалів та відходів. 

2 Водне 
середовище 

Скиди у поверхневі 
водні об'єкти під 
час  будівництва 
відсутні. 
Можливий вплив 
на підземні 
водоносні грунти 

Для максимального зменшення впливу на підземні 
води передбачено: 
- транспортування товарного бетону та розчину в 
спеціальному автотранспорті (міксерах): 
- транспортування та збереження сипучих матеріалів у 
контейнерах; 
- своєчасне та якісне упорядкування постійних, 
тимчасових під'їзних зовнішніх та внутрішніх 
автодоріг на майданчиках (до початку будівництва); 
- максимальне збереження зелених насаджень: 
Проектом організації будівництва (ПОБ) на наступній 
стадії проектування передбачити вивіз та утилізацію 
будівельних відходів та рекультивацію земель після 
завершення будівництва: 
- завершити будівництво якісним прибиранням і 
благоустроєм території; 
- облаштувати огорожу на період будівництва; 
Використати закриті лотки та бункери-накопичувачі 
сміття. 

3 Рослинний  
та 
тваринний 
світ 

Вплив 
прогнозується 
незначний  і 
носитиме 
тимчасовий 
характер 

Прямий вплив на існуючий рослинний покрив буде 
проявлятися при знятті грунтово-рослинного покриву з 
території будівництва і в пошкодженні рослинності 
транспортними засобами та будівельною технікою. 
Дана дія носить тимчасовий характер і не зачипатиме 
структури лісів. 

4 Соціальне 
середовище 

Прогнозується 
позитивний вплив 

Створення нових робочих місць, сприяння розвитку 
малого і середнього бізнесу, наповнення бюджету, 
розвиток інфраструктури населеного пункту.         

5 Техногенне 
середовище 

Вплив незначний і 
носитиме 
тимчасовий 
характер 

Всі інженерні мережі  і пов'язані з ними  споруди  
будуть виконуватись  з врахуванням нових технологій 
з мінімальним впливом на довкілля. 
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Експлуатація об'єкту планової діяльності 

 
1 Повітряне 

середовище  
Викиди в 
атмосферу 
практично відсутні 

Вентиляція  і підігрів води у всьому комплексі 
передбачено електричними установками. Для 
забезпечення необхідної потужності на опалення на 
ділянці передбачено влаштування котельні на 
твердому паливі. 
 

2 Водне 
середовище 

Скиди у поверхневі 
водні об'єкти під 
час  експлуатації 
відсутні. 
Можливий вплив 
на підземні 
водоносні грунти 

Водовідведення із усього комплексу передбачено  в 
станції повної біологічної очистки "Biotal" . 
Передбачити інші інженерні заходи для надійного 
захисту підземних вод від можливих забруднень. Так,  
зливні стоки  з місця автостоянки додатково 
очищуються, а очищена  вода збирається у спеціальний 
резервуар. 
Заходи щодо попередження забруднення водоносних 
горизонтів: 
- поточний ремонт дорожного покриття; 
- своєчасне проведення профілактичних та ремонтних 
робіт щодо герметизації ємкісних споруд для збору 
очищених стоків; 
 

4 Соціальне 
середовище 

Прогнозується 
позитивний вплив 

Створення нових робочих місць, наповнення бюджету, 
розвиток інфраструктури населеного пункту.         

5 Техногенне 
середовище 

Діяльність об'єкту 
рекреації не буде 
здійснювати 
негативного впливу 
на довкілля 

 
  - 

 
 
 
7. Обгрунтування  вибору виправданих альтернатив, що розглядалися.  
         Альтернативного розвитку розробки  детального  плану території  проектувальником 
не розглядалось з огляду на виконання конкретного рішення ( рішення Печеніжинської 
селищної рад Коломийського району)  провадження даної планової діяльності. 
            Вибір  майданчика для будівництва був продиктований наявними 7-ми земельними 
ділянками, що знаходяться у приватній власності,  з урахуванням техніко-економічних 
міркувань, - найбільш ефективного використання земель, а також соціально-економічного 
розвитку району.   Було  розглянуто альтернативні варіанти щодо  технічного та 
технологічного  забезпечення   нового будівництва об'єктів зеленого туризму  на цій 
території. 
             У разі незатвердження документа державного планування, а саме ДПТ, та відмова 
від реалізації нового будівництва об'єктів зеленого туризму, що проектуються, призведе 
до погіршення  соціально-економічного розвитку с. Слободая, послабленню туристичної 
привабливості населеного пункту та погіршенню ландшафту в цілому. 
 
7.1. Опис здійснення СЕО 
              
           При підготовці Звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану території в  
с. Слобода урочище “Красовське” для нового будівництва  об'єктів зеленого туризму 
досліджень не проводилось. 
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         Для здійснення  стратегічної екологічної оцінки були  використані  логічні і 
формалізовані методи прогнозування. 
               В ході проведення СЕО   ДПТ  було використано: 
- статистичну інформацію; 
- інформацію, яка включена в інші  акти законодавства, які мають відношення до проекту; 
- дані моніторингу стану довкілля; 
- іншу    доступну інформацію. 
               Основним критерієм  під час СЕО проекту містобудівної документації була її 
відповідність санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері 
навколишнього природного середовища. 
              Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 
1) аналіз слабких та сильних сторін  проекту містобудівної документації з точки зору 
екологічної діяльності; 
2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 
3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 
4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 
запланованої діяльності; 
5) отримані зауваження і пропозиції  до проекту   детального плану території в  с. Слобода 
урочище “Красовське” для нового будівництва  об'єктів зеленого туризму. 
              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 життя 
населення. 
           Транскордонний вплив неможливий  з огляду на вид діяльності (зелений туризм), 
що відповідає території туристично-оздоровчого району. Віддаленість території більш ніж 
55 км (в проекції) від  найближчого кордону з Румунією.          
 
8. Моніторинг  наслідків виконання ДДП  для довкілля, у тому числі 
здоров'я населення. 
 
             Передбачається проведення моніторингу екологічних та соціальних аспектів 
даного проекту для забезпечення того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів 
та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми. 
            Створення системи моніторингу та оцінки впливу реалізації  ДПТ  має враховувати 
той факт, що реалізація проекту - це поступовий процес, який залежить від розроблення в 
подальшому  проектної документації на самі об'єкти зеленого туризму. Утворення 
робочого органу з моніторингу впливу доцільно створити на періоднового будівництва та 
експлуатації даних об'єктів.  До його складу ввійдуть обов'язково представник замовника 
(як правило, це ті особи, що входили в групу підготовки СЕО) а також представники 
місцевого самоврядування та громадськості. громадськості.                            
 
 
Внутрішній моніторинг: 
            До початку будівництва Замовником буде призначено фахівця, який буде 
відповідати за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівництва об'єктів. 
Також ця людина буде підтримувати регулярний контакт не тільки із державними 
контролюючими органами, а й очолить відділ охорони навколишнього природного 
середовища, відділ охорони праці та відповідатиме на майбутньому підприємстві 
(організації) за корпоративну соціальну відповідальність. 
 
Зовнішній моніторинг та оцінка: 
           Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об'єктів рекреаційного 
призначення силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної 
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екологічної інспекції України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих 
громадських об'єднань.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резюме нетехнічного характеру 
 
           Зміна цільового призначення земельних ділянок та розробка  детального плану цієї 
території здійснюється з метою  будівництва об'єктів зеленого туризму в урочищі 
“Красовське” не суперечать діючому Генеральному плану села Слобода Печеніжинської 
ОТГ Коломийського району, що розроблений ФОП Микуляком О.В. у 2017 році. Дана 
територія не входить до заповідної зони. 
                Необхідно зауважити, що село Слобода входить в громаду, що оточена лісовими 
масивами. Нове будівництво об'єктів зеленого туризму  в даному випадку - найбільш 
перспективний напрямок 
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               Даними   детальним планом  території  передбачено  нове будівництво:  
прохідної, чотирьох гостьових будинків,  банкетного залу, альтанки, каплички,  
харчоблоку,  спортивного та дитячого майданчиків. 
              Для  обслуговування  цього  рекреаційного комплексу передбачена: криниця,  
басейн відкритий,  відкрита автостоянка, склад палива. 
                   Інженерні споруди: газорозподільчий пристрій, очисні споруди "Biotal",  
електрощитова, котельня на твердому паливі,  підземні пожрезервуари,  водозабір каптаж 
з насосною. 
          Також на території розташовано: майданчик для роздільного збирання побутових 
відходів. 
          До можливих впливів  майбутнього будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд  на навколишнє середовище  є повітряне, водне середовище та грунти. 
             Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин: 
         а)  під час будівництва від пересувних джерел забруднення (автомобільного 
транспорту та будівельної техніки) - тимчасовий і незначний; 
            б)   під час експлуатації та обслуговування об'єктів зеленого туризму  викиди не  
можуть  перевищувати   значення  гранично допустимих концентрацій, тому що підігрів 
води та вентиляція у всьому комплексі можно передбачити  від електронагрівачив. В 
такому разі, для забезпечення  опалення всього комплексу  на ділянці передбачено 
влаштування котельні  на твердому паливі (достатньо буде 2 котли по 150 квт тобто 0,3 
Гкал/год 
              Проведений аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони)) та зовнішніх (сприятливі  
можливості та загрози) чинників будівництва об'єктів рекреаційного призначення. 
Були розглянуті потенційні впливи та заходи по скороченню негативного впливу. 
.    Було  розглянуто альтернативні варіанти щодо  технічного та технологічного  
забезпечення   нового будівництва об'єктів рекреаційного призначення на цій території. 
             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 життя 
населення. 
           Транскордонний вплив неможливий  з огляду на вид діяльності, що відповідає 
території туристично-оздоровчого району.  
            Ймовірних ризиків впливу на здоров'я населення, які можуть  бути зачеплені при 
реалізації ДДП (документа державного планування), практично немає або вони тимчасові 
і незначні. 
           В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальне 
середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього 
бізнесу, наповнення бюджету, розвиток інфраструктури населеного пункту.                                                 
с. Слобода. 
 


