
 ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО 
(стратегічної екологічної оцінки) 

 детального плану території  в с. Слобода урочище "Красовське" 
 Коломийського  району Івано-Франківської області  
 для нового будівництва об'єктів зеленого туризму 

 
Замовник: Печеніжинська  селищна рада  ОТГ  Коломийського району, 

Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський 
район, смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15. 

Вид та основні цілі ДДП та його зв’язок з іншими ДДП: 
Детальний план території в с. Слобода урочище "Красовське"  

Коломийського  району Івано-Франківської області  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 кварталу, мікрорайону, іншої частини території 
населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та 
підлягає стратегічній екологічній оцінці.  

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.  

Даним детальним планом передбачено нове будівництво гостьових 
будинків, весільного залу, їдальні, відкритого басейну та необхідної  
інженерної інфраструктури. ДПТ в с. Слобода урочище "Красовське" 
Коломийського району для нового будівництва об'єктів зеленого туризму    
передбачає: 

− визначення напрямку використання території; 
− урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування забудови та іншого використання  території; 
− визначення меж функціональних зон; 
− формування планувальної структури та просторової композиції  забудови 

даної території; 
− оцінку загального  стану  території населеного пункту, визначення  

містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-
гігієнічного стану. 
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. 

Печеніжинська селищна рада ОТГ  при наданні дозволу на розробку 
робочих проектів на Нове будівництво об'єктів зеленого туризму на цій 
території, має керуватись розробленим ДПТ в с.Слобода урочище "Красовське". 

При розробці концепцій та стратегій розвитку села, економічних 
проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, 
також повинні враховувати існуючий Генеральний план с. Слобода, 
враховуючи 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. 

Важливо врахувати, що  проблемою в селі є погані дороги та необхідність 
берегоукріплення і, по можливості,  врахувати ці питання на території, що зараз 
розробляється, або суміжної із нею. 

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання 
документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, 
щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, 
розміру, потужності або розміщення ресурсів: 

Відповідно до статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", 
оцінку впливу на довкілля, у тому числі  інформацію щодо визначення 
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів, - здійснювати 
не потрібно до прийняття рішення про провадження планової  діяльності, тобто 
до  розробки Детального  плану території в  с. Слобода урочище "Красовське"  
Коломийського  району Івано-Франківської області  для нового будівництва 
об'єктів зеленого туризму. 

Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я 
населення; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні 
наслідки для довкілля, у тому  числі для здоров'я населення: 

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації 
документа державного планування. ДПТ розробляється з урахуванням 
природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей 
прилеглої території, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з 
урахуванням взаємозв'язків основних і допоміжних споруд. 

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 
(котельня) – викиди не повинні перевищувати значення гранично допустимих 
концентрацій. 

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. 

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом 
передбачається ряд планувальних і інженерних заходів, до яких відносяться: 

1) заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому 
покращують санітарно-гігієнічні умови: 

− проведення забудови згідно з наміченим функціонувальним 
зонуванням; 

− інженерна підготовка території – вертикальне планування та 
регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарчих об'єктів, 
влаштування твердого покриття доріг; 

− 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; 

− влаштування вуличного освітлення від фотоелементів. 
2) заходи, що покращують стан повітряного басейну: 
− інженерний благоустрій території – каналізування в локальні очисні 

споруди, санітарне очищення. 
 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. 

Земельні ділянки на яких розробляється детальний план території в                         
с. Слобода урочище "Красовське" для нового будівництва об'єктів зеленого 
туризму знаходяться поза межами об'єктів та територій природно-заповідного 
фонду, отже вплив для територій з природоохоронним статусом не 
передбачається. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в 
межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі  
території ДПТ в результаті будівництва/ експлуатації об'єктів планової 
діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції 
тварин на даній території не відмічено. 

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного 
режиму, виснаження поверхневих та підземних  водних ресурсів, надходження 
у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. 

У зв'язку із наявністю стічних вод від діяльності їдальні і весільного залу 
та гостьових будинків є доцільним влаштування локальних очисних споруд. 



Транскордонний вплив відсутній, так як територія ДПТ знаходиться  
віддалено (близько 200 км) від кордонів Польщі, Угорщини та Молдови.          
   Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо 
ДДП не буде затверджено:              

Альтернативного розвитку розробки детального плану території  
проектувальником не розглядалось з огляду на необхідність (рішення 
Печеніжинської селищної ради)  провадження даної планової діяльності. 

Вибір майданчика для будівництва був продиктований наявними 
земельними ділянками  гр. Остап'юк М.В. та Вислівської І.Є., а також  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 будівництва об'єктів зеленого туризму, що проектуються, 
призведе до погіршення  соціально-економічного розвитку с. Слобода, 
послабленню туристичної привабливості населеного пункту та погіршенню 
ландшафту в цілому. 
   Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 
використовуватимуться під час СЕО: 

Не передбачається проведення досліджень. 
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть 

використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. 
Для підготовки звіту СЕО ДПТ  передбачається використати: 
− статистичну інформацію; 
− інформацію, яка включена в інші  акти законодавства, які мають 

відношення до проекту 
− дані моніторингу стану довкілля; 
− іншу доступну інформацію. 
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа  державного 
планування: 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення 
екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при  
будівництві/ експлуатації об'єктів планової діяльності доцільно максимально 
повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та 
матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом 
теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, 
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  об'єктів зеленого туризму. 
    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО: 

Стратегічна екологічна оцінка  буде виконана в обсягах, визначених 
статтею 11 закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". 



Пропонується наступна структура звіту про СЕО: 
1)  зміст  та основні цілі  документа державного планування та його 

зв'язок з іншими ДДП; 
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 

населення та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного 
планування не буде затверджено; 

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я 
населення, які стосуються реалізації документа державного планування, 
зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

4) опис наслідків для довкілля, у тому числі здоров'я населення, у тому 
числі  коротко-, довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і 
негативних; 

5) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом'якшення  негативних наслідків  реалізації детального плану території; 

6) заходи,  передбачені для моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі здоров'я населення; 

7)  відсутність транскордонних екологічних наслідків та ймовірного 
впливу  для територій з природоохоронним статусом; 

8) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами              
1-7 цієї частини звіту, розраховане на широку аудиторію. 
 

Орган до якого подаються зауваження і пропозиції: 
Печеніжинська селищна рада ОТГ, Коломийського  району, Івано-

Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський 
район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15. 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                             І. Довірак 
 


