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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. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки застосовується як системний процес 
для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного 
планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення 
негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації. 

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 сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, 
безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних 
вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється 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. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з 
розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної 
оцінки. 

Оновлення генерального плану та план зонування території (у складі генерального 
плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області відноситься до 
містобудівної документації (документ державного планування), СЕО обов’язково 
проводиться щодо проектів ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям: які 
стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, 
енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних 
ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою 
(схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні 
наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
(далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або 
розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відповідно до статті 2 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 №2354-VIII. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
 

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 
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». 

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 нормативно-правову базу України у 
відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та 
програм на навколишнє середовище». 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було 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. 

Відповідно до Наказу №296 від 10 серпня 2018 року Міністерством екології та 
природних ресурсів України було затверджені Методичні рекомендації із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. Дані Методичні 
рекомендації розроблено на виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону та частини 4 статті 2 Закону України 
«Про регулювання містобудівної документації» у складі містобудівної документації 
звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ 
«Охорона навколишнього природного середовища». 

Вимоги до структури та змісту звіту про CEO, визначені частиною 2 статті 11 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є обов’язковими. 

Розроблення генерального плану, поєднаного з детальним планом території та 
планом зонування і звіту про CEO необхідно здійснювати відповідно до вимог законів 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст 
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генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 
територій». 

Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», який для 
проектів містобудівної документації є звітом CEO, необхідно здійснювати відповідно до 
вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-
10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного 
середовища» у складі містобудівної документації». 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря необхідно передбачати відповідно до 
вимог статей 10-22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

Заходи по охороні водного басейну необхідно передбачати відповідно до вимог 
Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про 
правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від 
забруднення зворотними водами», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 
та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
08.04.2013 №133, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134, ДСТУ-
Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення», 
затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 10.04.2012 №152. 

Формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання екологічної 
мережі регулюється Законами України «Про екологічну мережу України». Відповідно до 
пункту 4 статті 15 Закону України «Про екологічну мережу» регіональні та місцеві схеми 
формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання 
екомережі є основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні 
землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та 
іншої діяльності. 

Заходи у сфері поводження з відходами необхідно здійснювати відповідно до 
вимог Закону України «Про відходи», серед іншого, щодо: 
- розробки та затвердження схеми санітарного очищення населеного пункту (вимоги 
статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 
- організації роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових 
відходів (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 
- затвердження місцевих програм поводження з відходами та контроль за їх 
виконанням (вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»); 
- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері поводження з відходами (вимоги статті 21 Закону України «Про 
відходи»); 
- вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з 
відходами (вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»). 

В процесі розробки звіту зі стратегічної екологічної оцінки необхідно враховувати 
вимоги наступних законодавчих актів: 

Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
Кодексу України про надра; 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
Закону України «Про основи містобудування»; 
Закону України «Про охорону земель»; 
Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; 
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Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 
Закону України «Про відходи»; 
Закону України «Про рослинний світ»; 
Закону України «Про тваринний світ»; 
Закону України «Про мисливське господарство та полювання»; 
Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 
Закону України «Про екологічну мережу України», а також наказу Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів».  

  
Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення 

генерального плану (ГП) та плану зонування (ПЗ), здійснення СЕО 
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту 

«Оновлення генерального плану та план зонування території (у складі генерального 
плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» було складено 
Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. З метою громадського 
обговорення було розміщено Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Оновлення генерального плану та план 
зонування території (у складі генерального плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради 
Івано-Франківської області» на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради 
(http://burshtyn-rada.if.gov.ua/) від 05 листопада 2019 року. Також, було проінформовано 
громадськість у двох друкованих ЗМІ: газета «Галицьке слово» №42 (2087) від 01 
листопада 2019 року та газета «Бурштинський вісник» №44 (352) від 08 листопада 2019 
року. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від 
громадськості не надходило. У Звіті про стратегічну екологічну оцінку в повному обсязі 
враховані зауваження і пропозиції, отримані від органів, зазначених у статтях 6-8 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки (листи від відповідних органів наведені в додатках до 
Звіту). 

 
Методологія проведення СЕО 
Методологія ґрунтується на європейському досвіді проведення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування. Порядок здійснення СЕО 
затверджено відповідно до статті 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
та V розділу Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування.  

Етапами стратегічної екологічної оцінки є: 
1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
3) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, 

передбаченому статтями 12 та 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону; 

4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 
обговорення та консультацій; 

5) інформування про затвердження документа державного планування; 
6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення. 
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Розділ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 
 

Основним об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є документ 
державного планування – Оновлення генерального плану та план зонування території 
(у складі генерального плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської 
області (далі ГП та ПЗ). 

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому 
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 
території населеного пункту. 

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації 
та функціонального призначення території, формування системи громадського 
обслуговування населення, організацію вулично-дорожньої мережі, інженерного 
обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та 
населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони навколишнього 
природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації 
рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

План зонування території села Вигівка – це містобудівна документація, якою 
встановлюється функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної 
організації та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також 
перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови території та окремих земельних 
ділянок у межах зон (підзон), визначених планом зонування. 

План зонування території виконаний на всю територію населеного пункту у 
відповідності та у складі містобудівної документації – генерального плану с. Вигівка 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

Містобудівна документація виконана на підставі: 
- рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської області «Про оновлення 

генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) села 
Вигівка Бурштинської міської ради» від 29.09.2017 р. № 10/36-17 36 сесії VІI скликання; 

- завдання на розроблення; 
- дані топографічної зйомки території у масштабі 1:2000, виконаної у 2016 році у 

державній геодезичній системі координат УСК-2000; 
- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за 

власниками чи орендарями; 
- дані анкетувань Бурштинської міської ради про наявність і стан житлового фонду, 

господарчий розвиток села, наявність об’єктів соціально-культурного обслуговування; 
- дані державних управлінь про розвиток господарства села, інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, установ та підприємств обслуговування, 
санітарного стану тощо; 

- пропозиції органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного та 
територіального розвитку села; 

- матеріали генерального плану м. Бурштин та Схеми планування території Івано-
Франківської області; 

- інші документи та матеріали, надані міською радою; 
- довідок зацікавлених установ. 
Метою даного ГП та ПЗ території є забезпечення сталого розвитку села Вигівка в 

ув’язці з розвитком Бурштинської міської ради шляхом вирішення соціальних та 
економічних завдань за умови збереження здорового стану навколишнього середовища та 
природно-ресурсного потенціалу.  
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Затверджений у чинному порядку ГП та ПЗ села Вигівка Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області стане обов’язковим документом для всіх організацій та 
установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати 
будівництво на території населеного пункту. 

Село Вигівка розташоване в північно-західній частині Галицького району, Івано-
Франківської області за 17 км від райцентру і входить до складу Бурштинської міської 
ради, де місто Бурштин – місто обласного підпорядкування. Площа села Вигівка складає 
57,3 га. За проектом ГП та ПЗ населеного пункту площа території села в проектних межах 
складатиме близько 158,6 га. 

ГП та ПЗ передбачено можливість реалізації наступних проектних рішень: 
- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території; 
- перспективну чисельність населення, обсяги та структуру нового житлового 

будівництва; 
- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування 

населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними 
будівельними нормами; 

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі; 
- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і 

благоустрою; 
- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження 

культурної спадщини.  
Замовник оновлення генерального плану та план зонування території (у складі 

генерального плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області – 
Бурштинська міська рада Івано-Франківської області. Розробник – Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ДП 
«Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української 
державної будівельної експертизи» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». 

Розроблення ГП та ПЗ населеного пункту здійснювалось: 
- згідно вимог нормативно-правових актів України у сфері містобудування та 

архітектури, що визначені ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану 
населеного пункту», ДСТУ Б Б.1.1.-17 2013 «Умовні позначення графічних документів 
містобудівної документації»; 

- нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо 
розроблення, збереження, та тиражування містобудівної документації. 

При розробленні ГП та ПЗ враховані вимоги таких законодавчих і нормативних 
документів: 

• Земельний кодекс України; 
• Водний кодекс України; 
• Закон України «Про основи містобудування»; 
• Закон України «Про генеральну схему планування території України»; 
• Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; 
• Закон України «Про землеустрій»; 
• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
• Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
• Закон України «Про планування та забудову територій»; 
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
• ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»,  
• ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 
• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
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• ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів; 
• ДСТУ Б.Б.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної 

документації»; 
• ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»; 
• ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; 
• ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація 
• ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 
• ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 
ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього 

природного середовища" у складі містобудівної документації",  
ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів", інших нормативно-правових актів. 
 

 
Рис.1.1 Витяг з публічної кадастрової карти 

(https://newmap.land.gov.ua/?cc=2737743.609847052,6316963.781415624&z=15&l=&bl=dzk_overvie
w_test) 
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Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 

ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

2.1. Оцінка стану довкілля Галицького району Івано-Франківщини 

Характеристика довкілля отримана з регіональної доповіді про стан навколишнього 
природного середовища Івано-Франківської області у 2017 році, яка підготовлена 
працівниками Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, веб-сайту Головного правління статистики у Івано-Франківській 
області, Екологічного паспорту Івано-Франківської області. 

Доповідь про стан навколишнього природного середовища Івано-Франківської 
області є одним з основних документів, створених з метою узагальнити та 
систематизувати спостережну, статистичну та науково-дослідницьку екологічну 
інформацію про стан довкілля, про заходи з його збереження та охорони. Доповідь про 
стан навколишнього природного середовища у Івано-Франківській області – це щорічний 
випуск об’єктивної аналітичної інформації про екологічний стан області, яка є необхідною 
для вирішення екологічних проблем області. Вона містить комплексну оцінку довкілля 
регіону, що має сприяти зміцненню потенціалу суспільної свідомості, підвищенню 
компетентності всіх тих, хто ухвалює відповідальні для суспільства і сталого розвитку 
рішення. 

Доповідь містить узагальнені та аналітичні матеріали про використання, охорону і 
відтворення природних ресурсів регіону, державний екологічний моніторинг довкілля, 
державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, 
впровадження еколого-економічних реформ, здійснення регіональних та національних 
екологічних програм, результати державної екологічної експертизи, поводження з 
відходами виробництва, радіаційну безпеку, вплив якості довкілля на стан здоров’я 
населення, екологічне інформування населення, освіту, громадські екологічні рухи, стан і 
перспективи наукових досліджень в галузі екології та раціонального 
природокористування, міжнародне співробітництво з питань охорони довкілля. 

Матеріали, зібрані в доповіді, відображають стан атмосферного повітря, водних, 
земельних ресурсів, рослинного, тваринного світу, природно-заповідного фонду, 
визначають вплив господарської діяльності на довкілля, висвітлюють нагальні екологічні 
проблеми та пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Доповідь також містить інформацію 
про стан державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
стан екологічної освіти, інформування громадськості та громадських організацій. 

Згідно Закону України «Про інформацію» (стаття 13, пункт 2) інформація про стан 
довкілля, крім інформації про місце розташування військових об'єктів, не може бути 
віднесена до інформації з обмеженим доступом. Тому посилаючись на загальнодоступні 
джерела можна дати наступну оцінку стану навколишнього середовища, де планується 
оновлення генерального плану та план зонування території (у складі генерального плану) 
с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.  

Згідно даних Доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2017 році 
по Івано-Франківській області можна визначити основні показники стану довкілля.  

Івано-Франківська область розміщена на заході України, недалеко від 
географічного центру Європи. ЇЇ територія лежить у середніх широтах, помірному 
кліматичному поясі. Межі Івано-Франківської області проходять дуже звивистою лінією, 
тому загальна довжина їх – близько 760 км. За конфігурацією територія Івано-
Франківщини нагадує ромб, кожна із сторін якого межує з однією із сусідніх областей. На 
північному сході – з Тернопільською, а на південному сході по Білому Черемошу і власне 
по Черемошу – з Чернівецькою. З північного заходу межа прилягає до Львівської області. 
Південно-західна межа Івано-Франківської області проходить головним Карпатським 
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вододілом, що розділяє басейн Тиси з басейнами Дністра і Пруту, межує із Закарпаттям, а 
також по хребту Чивчин – із Румунією, протяжність державного кордону становить 45 км. 
Площа Івано-Франківської області становить 13,9 тис. км² , або 2,3% території всієї 
України. Серед областей країни вона займає 21 місце.  

 
Село Вигівка. Село Вигівка розташоване в північно-західній частині Галицького 

району Івано-Франківської області за 17 км від райцентру і входить до складу 
Бурштинської міської ради, де м. Бурштин – місто обласного підпорядкування. Вигівка 
знаходиться в західній частині міської ради, на відстані 3,0 км від Бурштину і межує: на 
заході – із землями Тенетниківської сільської ради (НПП Бурштинський ліс), на півночі – 
сільгоспугіддями Бурштинської міської ради; на сході – сільгоспугіддями Дем'янівської 
сільської ради Галицького району; на півдні та південному сході – сільгоспугіддями 
Бурштинської міської ради та дачними ділянками. З південного боку села Вигівка, поза 
його межами, проходить одноколійна не електрифікована залізнична лінія Ходорів – 
Івано-Франківськ Львівської залізниці. Під'їзди безпосередньо до с. Вигівка здійснюється 
по районній автодорозі місцевого значення С-090314 Дем'янів-Вигівка, що відгалужується 
від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш і забезпечує необхідні транспортні 
зв'язки села з місцями прикладання праці. Пасажирські перевезення в межах міськради 
забезпечують транзитні приміські автобуси та приватні служби таксі. Маршрути 
громадського транспорту в межах с. Вигівка відсутні. 

Станом на 10.01.2018 р. площа с. Вигівка становила 57,3 га; населення – 360 осіб. 
Територія села поділена на дві частини – південну та північну сформованим 

рельєфом місцевості та меліоративними каналами. Прилеглі території озеленені, є ставок, 
копанки, заболочені ділянки, які підлягають ліквідації. В планувальній структурі 
переважає частка земель житлової забудови та земель сільськогосподарського 
використання (52,36% та 29,93%). 

Житлова забудова села представлена лише садибною забудовою (132 будинки 
загальною площею близько 13,66 тис. м2). Середній розмір будинку – 103,5 м2, середній 
розмір домогосподарства – 2,73 особи, середня житлова забезпеченість – 37,9 м2/особу. 

У с. Вигівка розташовані заклади обслуговування населення повсякденного та 
частково – періодичного попиту: медицини, торгівлі та культури. Установи дошкільної та 
начальної шкільної освіти, розташовані в межах села, на сьогодні не функціонують. Для 
отримання послуг населення виїжджає до м. Бурштин, частково – до райцентру та 
обласного центру. 

Господарський комплекс с. Вигівка складається лише з обслуговуючої сфери та 
об’єктів малого бізнесу. Населення працездатного віку, в основному, працює в                                    
м. Бурштин, частина зайнята в особистому селянському господарстві. 

Відповідно до Генеральної схеми планування території України село Вигівка 
входить до складу Галицької районної, Івано-Франківської міжрайонної, обласної та 
Львівської міжобласної системи розселення. 

 
2.1.1. Атмосферне повітря 

У 2017 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря Івано-Франківської 
області від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2016 р. збільшились на 0,8% та 
становили 198,3 тис. т. Крім того, від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 
басейн надійшло 12,0 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,2% більше порівняно з 2016 р.) – 
основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Збільшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря пояснюється тим, що в 2017 році кількість 
підприємств, які здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення становила – 363 одиниці, а в 2016 році – 319 
одиниць та збільшенням кількості пересувних джерел забруднення. За інформацією 
Регіонального сервісного центру в Івано-Франківській області МВС України в 2017 році в 
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області налічувалось - 115418 одиниць транспортних засобів, що на 31779 одиниць більше 
в порівнянні з 2016 роком. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склали 14240,3 кг 
забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну особу – 143,8 кг у порівняні з 
2016 роком на 1,4 кг більше. 

У 2018 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення порівняно з 2017 р. збільшились на 11,6 % та становили 221,4 тис. т. 
Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн надійшло 13,8 млн. т. діоксиду 
вуглецю (на 15 % більше порівняно з 2017 р.) – основного парникового газу, який впливає 
на зміну клімату. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря пов’язане із збільшенням обсягу виробництва продукції підприємствами області. 
За інформацією Регіонального сервісного центру в Івано-Франківській області МВС 
України в 2018 році в області налічувалось – 137890 одиниць транспортних засобів, що на 
22472 одиниць більше в порівнянні з 2017 роком. 

Таблиця 2.1 
Динаміка викидів в атмосферне повітря по Івано-Франківській області, тис. т* 

 
 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря Щільність 
викидів у 

розрахунку на 
1 кв. км,т 

 
Обсяги викидів 
розрахунку на 1 

особу, кг 

Обсяг 
викидів на 
одиницю 

ВРП 

 
Всього 

У тому числі 

Стаціонарними 
джерелами 

Пересувними 
джерелами 

2013 253,5 202,9 50,6 14,6 146,8 - 
2014 277,2 228,8 48,4 19,4 165,5 - 
2015 266,4 223,9 42,5 19,2 162,0 - 
2016 196,7 196,7 - 14,1 142,4 - 
2017 198,3 198,3 - 14,2 143,8 - 

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області у 
структурі викидів забруднюючих речовин переважає діоксид та інші сполуки сірки – 129,6 
тис. т., речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 37,3 тис. т., 
сполук азоту – 15,3 тис. т., метану – 8,0 тис. т., неметанових летких органічних сполук - 
4,7 тис. т., оксиду вуглецю – 3,1 тис. т. 

Таблиця 2.2 
Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 

2017 році* 

Показники 
Обсяги викидів 

Усього Стаціонарними 
джерелами 

У % до 2016 
року 

Викиди забруднюючих речовин 
усього, т 198324,7 198324,7 100,8 

у тому числі    
метали та їх сполуки 50,318 50,318 110,3 
метан 8017,627 8017,627 122,1 
неметанові леткі органічні 
сполуки 4702,363 4702,363 127,6 

оксид вуглецю 3151,648 3151,648 107,0 
діоксид та інші сполуки сірки 129645,092 129645,092 94,1 
з них    
діоксид сірки 129606,241 129606,241 94,1 
сполуки азоту 15390,851 15390,851 108,9 
з них    
оксиди азоту1 14497,844 14497,844 108,7 
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оксид азоту 477,652 477,652 158,8 
аміак 349,671 349,671 80,2 
речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок 37316,100 37316,100 118,4 

стійкі органічні забруднювачі 12,033 12,033 112,3 
Крім того, діоксид вуглецю, млн. т 12,0 12,0 106,2 

1 У перерахунку на NO2 

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

 
Таблиця 2.3 

Викиди окремих забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення за містами та районами у 2017 році* 

 Обсяги 
викидів 
забрудн 
юючих 
речовин 
усього 

У тому числі  
Крім 
того, 

викиди 
діоксиду 
вуглецю 
(тис. т) 

Діоксиду 
та інших 
сполук 

сірки 

Сполуки 
азоту 

Метану Оксиду 
вуглецю 

Речовин у 
вигляді 

суспендо 
ваних 

твердих 
частинок 

Немета 
нових 
летких 
органіч 

них 
сполук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Область 198324,7 129645,1 15390,9 8017,6 3151,7 37316,1 4702,4 11965,1 

   м. Івано- 
Франківськ 

447,2 8,4 130,5 74,3 110,9 40,4 81,5 151,9 

м. Болехів 199,4 0,2 8,3 75,9 8,1 5,2 101,8 1,7 
м. Бурштин 160137,8 113795,1 11253,0 100,0 1146,9 32206,0 1595,3 8705,8 
м. Калуш 20048,7 15560,1 967,9 19,7 170,1 3093,9 229,0 1288,8 
м. Коломия 143,7 10,0 20,8 0,0 95,7 7,9 9,2 30,2 
м. Яремче 100,8 25,0 6,7 2,8 17,6 44,2 4,4 2,7 
Райони 
Богородчанський 2152,7 0,2 511,6 1368,1 186,6 6,6 79,3 143,1 
Верховинський 6,8 2,1 0,7 - 3,0 0,1 0,9 - 
Галицький 1474,4 57,6 221,4 490,6 95,4 561,1 26,8 34,9 
Городенківський 90,6 4,1 30,1 2,2 32,2 19,2 1,2 16,3 
Долинський 4437,9 14,1 592,3 1822,7 541,2 27,2 1435,2 169,4 
Калуський 746,3 14,2 68,4 594,8 6,8 53,9 2,4 3,4 
Коломийський 114,3 21,9 23,5 19,6 17,9 23,8 7,5 3,8 
Косівський 418,4 0,1 37,0 321,2 26,3 3,4 30,4 4,5 
Надвірнянський 4778,4 6,4 558,5 2474,5 273,9 716,7 743,0 65,3 
Рогатинський 464,0 11,5 133,1 218,3 72,8 25,7 2,5 14,4 
Рожнятівський 1131,2 6,5 225,3 316,9 235,2 108,0 238,6 52,3 
Снятинський 134,5 3,9 61,4 19,4 20,1 23,0 6,1 5,5 
Тисменицький 1242,1 94,2 519,0 93,1 82,5 339,5 104,7 1269,8 
Тлумацький 55,4 9,5 21,4 3,5 8,5 10,1 2,5 1,2 
* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

 
Поточний стан атмосферного повітря села Вигівка. За метеорологічними 

умовами Бурштинська міська рада відноситься до територій з помірним потенціалом 
забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами розсіювання 
промислових викидів (районування України за потенціалом забруднення). 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 
стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Виробничі об’єкти в межах села Вигівка відсутні. Джерелами забруднення 
атмосферного повітря в межах села є індивідуальні теплогенераторні установки, що 
працюють на природному газі, та автомобільний транспорт. 

Головним джерелом забруднювання повітряного басейну Бурштинської міської 
ради виступає ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго", на яку припадає 80% 
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викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу викидів по 
області. Викиди з двох 250-метрових й однієї 180-метрової труб розносять пануючі в цій 
місцевості західні й північно-західні вітри на відстані до 100 кілометрів. Викиди в 
атмосферне повітря у 2017 р. від виробничої діяльності підприємства ВП "Бурштинська 
ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" становили 158,5 тис. т забруднюючих речовин, які в 
порівнянні з 2016 роком зменшились на 5,9%. Тверді частинки від спалювання вугілля (їх 
ще називають золою, вугільним пилом), які не вловило газоочисне обладнання, осідають у 
30-кілометровому радіусі навколо станції. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 
межах Бурштинської міської ради відсутні. 

 
2.1.2. Водне середовище 

 За даними державної статистичної звітності за ф. 2-ТП (водгосп) в 2018 р. 
господарствам та населенням Івано-франківської області забрано 96,50 млн.м3 води, в т.ч. 
з поверхневих водойм – 90,62 млн. м3, з підземних джерел – 5,87 млн. м3 води. Порівняно 
з 2017 роком забір води збільшився на 7,65 млн.м3. У 2018 році у поверхневі водні об’єкти 
області скинуто 62,46 млн. м3 зворотних (стічних) вод, обсяг скиду «забруднених без 
очистки» зворотних (стічних) вод в поверхневі водні об’єкти зменшився із 0,028 млн.м3 в 
2017 році до 0,012 млн.м3 в 2018 році.  

Зокрема, виконувались роботи з будівництва очисних споруд в селищі Обертин 
Тлумацького району та с. Дуба Рожнятівського району; реконструкції очисних споруд в 
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району; будівництва каналізаційних мереж та 
споруд на них у місті Болехові, селищах Обертин Тлумацького району, Лисець 
Тисменицького району та селах Мала Турʼя Долинського району, Нижній Струтинь 
Рожнятівського району, с. Крихівці Івано-Франківської міської ради та Чукалівка, 
Угринів, Клузів Тисменицького району; реконструкції каналізаційних мереж та 
каналізаційних колекторів у м. Надвірній та с. Копанки Калуського району; будівництва 
та реконструкції роздільних каналізаційних мереж на 69 вулицях в населених пунктах 
області. 

З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для 
реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 
року (зі змінами) у 2018 році на охорону і раціональне використання водних ресурсів 
виділені кошти на: реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия 
Івано-Франківської області – 33,6 млн. гривень, з них освоєно 14,5 млн. гривень; 
реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада 

Рожнятівського району Івано-Франківської області – 10,0 млн. гривень, які освоєні 
в повному обсязі; будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів 
Рожнятівського району Івано-Франківської області – 1,0 млн. гривень, які освоєні в 
повному обсязі; будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 
4000 м3/добу в м. Яремче Івано-Франківської області – 35,0 млн. гривень, які освоєні в 
повному обсязі. 
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Таблиця 2.4 
Водні об’єкти регіону* 

 
Таблиця 2.5 

Використання води за видами економічної діяльності у 2017 році 
та двох попередніх* 

 
Таблиця 2.6 

Наявні річки в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі* 

Адміністративно- 
територіальний та 
басейновий розріз 

великі середні малі 
у т.ч. менше 10 

км 
кіль- 
кість 

км кіль- 
кість 

км кіль- 
кість 

км кіль- 
кість 

км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
м. Івано-Франківськ - - - - - - - - 
м .Болехів - - - - - - - - 
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м. Калуш - - - - - - - - 
м. Коломия - - - - - - - - 

м. Яремче - - - - - - - - 
Богородчанський р-н - - - - 428 813 409 529 
Верховинський р-н - - 1 11 1505 2240 1488 1939 
Галицький р-н 1 43 - - 146 417 136 240 
Городенківський р-н 1 55 - - 148 441 138 292 
Долинський р-н - - - - 1224 1927 1208 1545 
Калуський р-н 1 11 - - 195 684 185 347 
Коломийський р-н - - 1 42 396 1260 368 825 
Косівський р-н - - 1 40 759 1334 742 1017 
Надвірнянський р-н - - 1 81 1713 2409 1679 1892 
Рогатинський р-н 1 10 - - 184 486 173 311 
Рожнятівський р-н - - - - 1176 1848 1156 1473 
Снятинський р-н - - 2 73 202 471 193 351 
Тисменицький р-н 1 22 1 17 148 616 129 358 
Тлумацький р-н 1 65 - - 104 338 96 201 
Разом у територіальному 
розрізі 

1 206 3 264 8290 15284 8100 11320 

 
Таблиця 2.7 

Наявність озер в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі* 

Адміністративно-територіальний 
та басейновий розріз 

Всього 

Передано в оренду 
місцевими органами 
виконавчої влади та 
органами місцевого 

самоврядування 
(станом на 01.01.2018) 

кількість площа га кількість площа га 
м. Івано-Франківськ 18 67,33 - - 
м. Болехів - - - - 
м. Калуш 1 15,70 - - 
м. Коломия - -   
м. Яремче - -   
Богородчанський р-н 16 3,08 - - 
Верховинський р-н - -   
Галицький р-н 42 79,50 - - 
Городенківський р-н 28 23,59 - - 
Долинський р-н 3 28,0 - - 
Калуський р-н 13 11,0 - - 
Коломийський р-н 5 31,30 - - 
Косівський р-н 1 1,03 - - 
Надвірнянський р-н - -   
Рогатинський р-н 1 4,0 - - 
Рожнятівський р-н 3 11,50 - - 
Снятинський р-н 2 5,50 - - 
Тисменицький р-н 14 66,70 - - 
Тлумацький р-н - -   

Разом у територіальному розрізі 147 348,23   
 

 
Таблиця 2.8 

Наявність водосховищ об'ємом більше 10 млн. м³ (без каскаду Дніпровських та 
Дністровського водосховищ)* 
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Назва водосховища, 
басейн річки 

Місцезнаходження 
(населений пункт, 

район) 

Площа водної 
поверхні, га 

Об'єм, млн. м³ 

повний корисний 

Бурштинське р. Гнила 
Липа, Дністер 

м .Бурштин Галицький 
р-н 

1260,0 49,90 6,30 

Чечвинське 
р. Чечва, Лімниця, Дністер 

с-ще Рожнятів 
Рожнятівський р-н 

228,1 12,08 7,58 

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

Якість поверхневих вод (оцінка за гідрохімічними показниками). Оцінка 
гідрохімічного стану і рівнів забруднення річкових вод на території Івано-Франківської 
області у 2017 році проведена Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів. 
Стан поверхневих вод Івано-Франківської області у 2017 році за гідрохімічними та 
радіологічними показниками є задовільним і характеризується середньостатистичними 
значеннями показників якості. Виключенням є р. Саджава, стан якої залишається 
нестабільним. 

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016 р. нормативи 
ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та 
культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 втратили чинність. Тому, визначені 
протягом року концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах до цих 
нормативів не порівнюються і оцінка стану водних об’єктів проводилася відповідно до 
Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. 

Об’єктами контролю за гідрохімічними та радіологічними показниками є річка 
Дністер та її притоки: річки Свіча, Саджава, Сівка, Лімниця, Луква, Бистриця, Ворона, 
Бурштинське і Чечвинське водосховища, річка Прут та її притока - річка Любіжня. 

Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію. В 2017 році 
фахівцями ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров'я України» було досліджено 2169 проб води за показниками епідемічної безпеки, з 
них не відповідали вимогам Державних санітарних правил і норм 68 (3,14 % ). 

Бактеріальне забруднення води, що подавалась централізованими водопроводами, 
реєструвалось на комунальних водопроводах м. Долина, селищ Войнилів Калуського 
району, Отинія і Гвіздець Коломийського району, відомчих водопроводах с. Дзвиняч філії 
ТОВ «Уніплит» та Коршів Івано-Франківської дистанції Львівської залізниці, а також на 
сільських водопроводах сіл Турка Коломийського району і Добринів Рогатинського 
району. 

Радіаційний стан поверхневих вод. Радіологічні дослідження проводились у 
водах відкритих водойм та джерел водопостачання населених пунктів, передбачених 
Програмою державного моніторингу довкілля. 

Результати радіологічних досліджень показали, що у досліджуваних пробах Івано-
Франківської області не виявлено перевищення вмісту цезію-137 і стронцію-90 понад 
встановлених допустимих рівнів вмісту радіонуклідів. 

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення. Стан джерел 
водопостачання та якості питної води безпосередньо впливають на здоров’я населення. 

Водопостачання населення Івано-Франківської області у 2017 році здійснювалось 
39 централізованим водопроводом, в т.ч. 24 - комунальними, 5 - відомчими та 10 - 
сільськими. У порівнянні з 2016 роком кількість централізованих водопроводів 
зменшилась на 2 централізованих водопроводи (с-ще Яблунів Косівського району та село 
Данильче Рогатинського району). 

З метою покращення стану водопостачання населення області в межах виконання 
регіональної цільової програми «Питна вода» на 2012-2020 роки» та за власні кошти 
водопровідних господарств у 2017 році проведено ряд робіт на централізованих 
водопроводах Галицького, Верховинського, Рожнятівського, Надвірнянського, 
Снятинського, Долинського, Калуського районів та м. Івано-Франківська. 
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У 2017 році лабораторіями ДУ «Івано-Франківським ОЛЦ МОЗ України» 
проведено відбір та досліджено 1713 проб води за санітарно- хімічними показниками 
безпечності та якості води з централізованих водопроводів області, з них 90 (5,2%) не 
відповідали вимогам ДСанПіН, в т. ч.: 

- з комунальних водопроводів - 1321 проба води, з них 74 (5,6%) не 
відповідали вимогам ДСанПіН; 

- з відомчих водопроводів - 212 проб води, з них 3 (1,4%) не відповідали 
вимогам ДСанПіН; 

- із сільських водопроводів – 180 проб води, не відповідали вимогам ДСанПіН 
- 13 (7,2%). 

З усіх видів водних ресурсів найбільш цінними для водопостачання є підземні 
прісні води, тому що вони є чистішими за поверхневі і мають стабільніший дебіт. 
Підземні води за хімічним складом, мінералізацією, вмістом специфічних компонентів та 
іншими ознаками поділяються на підземні води питного призначення, мінеральні води, 
природні розсоли, промислові води. До підземних вод питного призначення відносяться 
води з мінералізацією до 1,0 г/дм3. В області є близько 300 родовищ і проявів мінеральних 
вод різних типів. Серед них є аналоги «Нафтусі», «Миргородської», «Моршинської», 
«Єсентуки». 

Здійснення радіоекологічного моніторингу. Спостереження за радіоекологічним 
станом об’єктів навколишнього природного середовища та вмістом у них радіонуклідів 
здійснюють суб’єкти моніторингу: Івано-Франківський обласний центр з 
гідрометеорології, Івано-Франківська філія ДП «Держгрунтохорона», Дністровське 
басейнове управління водних ресурсів. 

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології здійснює спостереження за 
радіоактивним забрудненням атмосферного повітря шляхом щоденних замірів доз гамма-
радіаційної експозиції (ГРЕ) на 5 метеостанціях по області. 

Івано-Франківська філія ДП «Держгрунтохорона» проводить контроль у місцях 
концентрації радіоактивних речовин у ґрунтах на окремих ділянках та рослинницької 
продукції харчового призначення, що вирощується на відповідних сільгоспугіддях. 

Дністровське басейнове управлінням водних ресурсів здійснюється контроль 
вмісту радіонуклідів у поверхневих водах на 20 створах у рамках радіаційного 
моніторингу вод водогосподарськими організаціями. 

Крім того, Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області в 2017 
році на 23 створах водних об’єктів Івано-Франківської області проведено 
інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод; перевірено 61 джерело 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на 23 
підприємствах області; на території області обстежено 13 об’єктів на яких відбирались 
проби ґрунту. 

 
Поточний стан водного середовища с. Вигівка. Згідно схеми геоморфологічного 

районування територія Бурштинської міської ради розташована в межах Передкарпаття, в 
складі Галицько-Букачівської улоговини, для якої характерним є акумулятивно-рівнинний 
тип рельєфу, ускладнений долиною р. Гнила Липа. Долина характеризується відносно 
крутими і високими берегами. В її структурі розвинені заплава і перша надзаплавна 
тераса. Заплава розвинена з обох сторін річки, її ширина коливається в межах 600-1400 м. 
Перша надзаплавна тераса розвинена в основному на правому березі, обмежуючись 
уступами Опілля. 

Безпосередньо в районі Бурштинської міської ради спостерігається заплава, яка 
характеризується абсолютними відмітками 229,0-232,0 м, що поступово переходить в 
першу надзаплавну терасу, яка характеризується абсолютними відмітками 234,0-241,0 м. 
Перша надзаплавна тераса відокремлюється височиною Опілля, яка простягається в 
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західному напрямку. Бурштинська міська рада розташована в основному на першій 
надзаплавній терасі і височині Опілля. 

Для с. Вигівка характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Позначки 
поверхні становлять 270,0-340,0 м, мінімальні приурочені до південно-західної частини 
села, а максимальні – до підвищеної ділянки на заході та в центрі села. 

Місце розташування і основні геоморфологічні особливості території визначили і її 
гідрологічні умови. Гідрологічна сітка Бурштинської міської ради представлена лівою 
притокою р. Дністер – р. Гнила Липа (Бурштинське водосховище). Режим живлення річки 
змішаний, але з переважанням дощового. Вздовж р. Гнила Липа є захисна дамба висотою 
0,8-1,1 м, а вздовж водосховища є водовідвідний канал, що створює захист від 
підтоплення території Бурштинської міської ради. 

Поверхневі водойми с. Вигівка представлені ставком та мережею меліоративних 
каналів. Забруднення поверхневих вод в першу чергу відбувається за рахунок попадання у 
водні об'єкти неочищених зливових вод та незадовільного стану утримання території 
прибережної захисної смуги. 

Водопостачання с. Вигівка децентралізоване та здійснюється за рахунок підземних 
вод. Якість питної води по санітарно-мікробіологічних та фізико-хімічним показниках 
частково відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної 
призначеної для споживання людиною". 

Територія населеного пункту не каналізована. Мешканці с. Вигівка користуються 
вигребами, що призводить до забруднення ґрунтових вод, природних джерел 
водопостачання і поверхневих водних об'єктів. 

 
2.1.3. Ґрунти 

Земельний фонд Івано-Франківської області складається із земель, що мають 
різноманітне функціональне використання. Загальна площа земель станом на 01.01.2018 р. 
складає 1392,7 тис. га, із них сільськогосподарські угіддя – 630,5 тис. га (45,3% території 
області), у тому числі: рілля – 397,2 тис. га, перелоги – 6,8 тис. га, багаторічні насадження 
– 16,3 тис. га, сіножаті і пасовища – 210,2 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі – 635,7 
тис. га. 

Таблиця 2.9 
Структура та динаміка основних видів земельних угідь Івано-Франківської області* 

 

Основні види земель та 
угідь 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього, 
тис. га 

% до 
загальної 

площі 
території 

усього, 
тис. га 

% до 
загальної 

площі 
території 

усього, 
тис. га 

% до 
загальної 

площі 
території 

Загальна територія 100,0 100,00 1392,7 100,0 1392,70 100,00 

у тому числі:       

1.Сільськогосподарські 
угіддя 

45,26 45,34 645,8 46,4 630,50 45,30 

з них:       

рілля 28,44 27,54 383,6 27,54 397,20 28,50 

перелоги 0,51 1,34 18,6 1,34 6,80 0,50 

багаторічні насадження 1,15 1,17 16,3 1,17 16,30 1,17 

Сіножаті і пасовища 15,14 15,29 213 15,29 210,9 15,09 
2. Ліси і інші лісовкриті 
площі 

45,62 45,66 636,0 46 635,7 45,65 

з них вкриті лісовою 
рослинністю 

43,78 42,19 587,6 42,19 587,1 42,15 
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3. Забудовані землі 4,56 4,47 62,6 4,5 63,10 4,53 
4. Відкриті заболочені 
землі 

0,19 0,19 2,8 0,2 2,70 0,19 

5. Відкриті землі без 
рослинного покриву 
або з незначним 
рослинним покривом 
(піски, яри, землі, 
зайняті зсувами, 
щебенем, 
галькою, голими 
скелями) 

22,4 1,61 22,1 1,6 22,40 1,61 

6. Інші землі 2,76 2,73 37,5 2,7 38,30 2,75 

Усього земель (суша) 98,29 98,3 1369,3 98,3 1368,90 98,29 

Території, що покриті 
поверхневими водами 1,71 1,69 23,4 1,7 23,80 1,71 

*За даними ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 
За період з 2011 по 2015 роки Івано-Франківською філією ДУ «Держґрунтохорона» 

проведено обстеження сільськогосподарських угідь на площі 290,6 тис. га. В структурі 
обстежених угідь 82,3% займає рілля, 11,0%- пасовища, 6,0% - сіножаті, 0,7% - багаторічні 
насадження. 

За результатами лабораторних досліджень, які проводяться на п’ятирічний звітний 
період, в області серед обстежених угідь 54,5% кислих земель, що негативно позначається 
на їх родючості. Серед них 26,2% припадає на дуже сильно - та сильнокислі, 31,4% - 
середньокислі, 42,4% - слабокислі ґрунти. Наявність таких площ ґрунтів з підвищеною 
кислотністю вимагає негайного відновлення робіт по вапнуванню, як одного з 
найефективніших і найтриваліших за дією засобів впливу на ґрунт і його родючість. 

 
Поточний стан ґрунтів с. Вигівка. В межах Бурштинської міської ради в різний 

час проводились інженерно-геологічні вишукування під окремі об'єкти будівництва. За 
цими даними, враховуючи геологічну і геоморфологічну будову району, територія 
ділиться на три типи: сприятливі, малосприятливі, несприятливі для забудови. 

Території сприятливі для будівництва з ухилами до 0,5-8,0% і заляганням 
ґрунтових вод на глибині 3,0 м і більше від поверхні – це схили. 

Опілля і сама височина Опілля, складені суглинками і супісками твердими з 
прошарками пісків з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. Тверді суглинки і 
супіски на деяких ділянках володіють просадочними властивостями І типу, що потребує 
більш повних дослідних робіт при вишукуваннях на кожній окремій ділянці. 

Території малосприятливі для будівництва, з ухилами 0,5% і від 8,0% до 15,0%, 
займають ділянки першої надзаплавної тераси р. Гнила Липа з рівнем підземних вод 1,0-
3,0 м від поверхні землі, складені суглинками з прошарками піску, пісками, гравійно-
галечниковими породами з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2, місцями 1,0-
1,5 кг/см2. 

Території несприятливі для будівництва, займають ділянки заплави р. Гнила Липа, 
з рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, з ухилом 10-15%, складені вони 
заторфованими відкладами – торфами, замуленими супісками, пісками, суглинками, 
загальною потужністю 1,0-7,0 м з розрахунковим тиском на них менше 1,0 кг/см2. 

Фізико-геологічні явища в межах Бурштинської міської ради не спостерігаються. 
На лівобережжі р. Гнила Липа зафіксована товща гіпсоангідриту в геологічному розрізі, 
тому при активізації людської діяльності на цих територіях можуть бути зафіксовані 
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карстові явища (розмив гіпсів, провали, осідання земної поверхні). Сейсмічність району 6 
балів. 

Територія Бурштинської міської ради відноситься до Рогатинського природно-
сільськогосподарського району. Відповідно до природної зональності, рельєфу та 
ґрунтоутворення порід тут поширені сірі, темно-сірі та чорноземи опідзолені глеюваті 
різного ступеня еродованості та переважно середньосуглинкового механічного складу. 

В балках, пониженні та на заплаві поширені лучні ґрунти з плямами болотних. В 
місцях, де ґрунтові води залягають близько до поверхні, сформувались глейові ґрунти. 

Ґрунти техногенного походження в межах с. Вигівка відсутні. 
Всього на території с. Вигівка при виконанні грошової оцінки земель (ДП "Івано-

Франківській інститут землеустрою", 2010 р.) виділено 6 типів ґрунтів: сірі опідзолені 
глеюваті слабозмиті з плямами середньозмитих 10-30% та сильнозмитих до 10% 
важкосуглинкові, чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові, темносіри 
опідзолені глеюваті слабозмиті середньосуглинкові, дерново-буроземні глейові 
середньосуглинкові, лучно-болотні неосушені, чорноземи опідзолені глеюваті намиті 
середньо суглинкові. 

Землі в межах с. Вигівка за категоріями основного цільового призначення 
розподіляється наступним чином: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

- для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, 
сінокосіння і випасання худоби; 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
В планувальній структурі села переважає частка земель житлової забудови та 

земель сільськогосподарського використання (52,36% та 29,93% відповідно). 
Потенційною територією зони екологічного ризику, де можливе забруднення 

ґрунтів з перевищеннями ГДР за бактеріологічними та хімічними показниками може бути 
існуюче кладовище, яке розташоване в межах населеного пункту, вздовж головної вулиці 
– вул. Перемоги на пагорбі без дотримання необхідних санітарних розривів. Санітарно-
захисна зона від території кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути 
не меншою 300 м. При цьому, мають виконуватись вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 
"Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 
України". 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 
підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан 
покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень. 

 
2.1.4. Рослинний і тваринний світ 

Флора Івано-Франківської області представлена 1500 видами судинних рослин 
(30% рослин України). Є 435 видів хребетних тварин і 280 видів птахів. Сюди належать 
ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин, 126 видів рослин і грибів 
занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, 211 – до 
Регіонального Червоного списку. На заповідних територіях області охороняється більше 
1000 видів судинних рослин, що становить майже 55 % всієї флори Українських Карпат. 

В області є багато своєрідних і унікальних природних комплексів з різноманітним 
рослинним і тваринним світом. Це – збережені унікальні кедрово-смерекові ліси і зарості 
сосни гірської (жерепу) у природному заповіднику "Горгани", природний комплекс 
високогірного ландшафту Карпатського національного природного парку, одне з 
найбільших місць проростання тиса ягідного (релікт третинного періоду) у ботанічному 
заказнику загальнодержавного значення "Княждвірський", збережені степові угруповання 
на "Касовій горі" (біля м. Бурштина), "Чортовій горі" (біля м. Рогатин), в урочищі 
"Масьок" (Городенківського району). 
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Природоохоронні території у с. Вигівка, представлені прибережними захисними 

смугами ставків розміром 25 метрів. Також у межах населеного пункту наявна система 
меліоративно-дренажних водотоків (каналів), які мають смуги відведення розміром 10 
метрів. Господарське використання земель даної території регламентується дією 
Земельного та Водного кодексів України та ПКМУ № 502 від 13.05.1996 р. "Про 
затвердження Порядку користування землями водного фонду". 

У прибережних захисних смугах навколо водойм забороняється: 
- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також 

садівництво та городництво; 
- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
- улаштування літніх таборів для худоби; 
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), 

у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 
- улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також 
ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з 
прибережних захисних смуг. 

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідне 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
прибережної захисної водних об’єктів в натурі (на місцевості) спеціалізованими 
землевпорядними організаціями на існуючій кадастровій базі. 

Отже, проектне рішення розглядає території прибережних захисних смуг, як 
складову екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення та 
благоустрою. 

 
2.1.5. Природно-заповідний фонд 

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття шляхом створення нових та 
вдосконалення існуючих заповідних територій, формування регіональної екологічної 
мережі є одним з пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в Івано-
Франківській області. Природно-заповідний фонд області нараховує 474 територій та 
об’єктів загальною площею 218,8 тис. га, що складає 15,7 % від загальної площі області, у 
тому числі: - 33 об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га; - 441 об’єкт 
місцевого значення площею 87,2 тис. га. 

Указом Президента України від 9 серпня 2004 року, в межах Галицького району 
Івано-Франківської області, з метою збереження, відтворення та раціонального 
використання типових та унікальних лісових, лучно-степових та водно-болотних 
природних комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, 
історико-культурну, оздоровчу, освітню та естетичну цінності, було створено Галицький 
національний природний парк з підпорядкуванням Державному комітету лісового 
господарства України. 

Площа земель парку – 14684,8 га, з них 12159,3 га надані у постійне користування, 
2525,5 га, включені до його складу без вилучення у землекористувачів. Парк знаходиться 
на межі двох фізико-географічних країн: Українських Карпат (область Передкарпаття) та 
південно-західної частини Східно-Європейської рівнини (область Опілля 
Західноукраїнської провінції Лісостепової зони). Завдяки такому розташуванню для 
території характерний велике ландшафтне та біологічне різноманіття. 

У рослинному покриві та серед представників фауни трапляються як подільські, 
так і карпатські види. На території парку виявлено 45 видів рослин і 37 видів тварин, що є 
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представниками Червоної книги України, 4 і 9 відповідно – Європейського Червоного 
списку та 6 видів рослин і 158 видів тварин що знаходяться під охороною Бернської 
конвенції. 

Більше 40 цінних в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні 
природних комплексів та об’єктів (лісових урочищ загальною площею близько 11 тис га, 
водно-болотних комплексів – 2550 га, лучно-степових ділянок та геологічних утворень, 
ін.) входять до складу Галицького національного природного парку. 

Природно-заповідний фонд області нараховує 482 територій та об’єктів загальною 
площею 218,9 тис. га, що складає 15,7% від загальної площі області, у тому числі 33 
об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га та 449 об’єктів місцевого 
значення площею 87,26 тис. га. 

 
Об’єкти природно-заповідного фонду села Вигівка. У межах населеного пункту 

об’єкти ПЗФ відсутні. З західної сторони с. Вигівка межує з територією урочища Ліс 
Бурштинський, що входить до складу "Галицького національного природного парку". 
ГНПП – об’єкт природно-заповідного фонду, створений згідно з Указом Президента 
України від 9 серпня 2004 року на площі 14684,8 га, з яких у постійному користуванні 
парку перебуває 12159,3 га. Парк створено з метою збереження, відтворення та 
раціонального використання типових та унікальних лісових та лісостепових природних 
комплексів Передкарпаття. 

 
2.1.6. Поводження з відходами 

За попередніми даними Головного управління статистики в області протягом 2017 
року в результаті економічної діяльності підприємств і організацій та у 
домогосподарствах утворилось 1948,8 тис. т відходів (на 13.4 тис. т. або 0,68 % більше, 
ніж у попередньому році). 

Більше  половини  загальнообласних обсягів (49,8%) утворено в м. Бурштині, 
14,3% - в Калуському районі, 5,9% в м. Івано-Франківськ, 8,9% в Галицькому, 5,6% - у 
місті Калуші, 6,0% - Рожнятівському, 2,2% - Долинському районах, 2,5% - в 
Тисменицькому районі. Частка решти міст та районів не досягає 1%. 

Більше половини загальнообласних обсягів (49,8 %)  утворено в м. Бурштині, 14,3 
% - в Калуському районі, 5,9 % в м. Івано-Франківськ, 8,9 % в Галицькому, 6,0-2,2 % - у 
місті Калуші, Рожнятівському, Долинському та Тисменицькому районах. Частка решти 
міст та районів не досягає 1%. 

 
Поводження з відходами по селу Вигівка. Збір та вивіз твердих побутових 

відходів (ТПВ) проводиться два рази на місяць із послідуючим видаленням на полігоні 
ТПВ с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. Транспортування ТПВ до 
міста видалення здійснюється за допомогою вантажного автомобіля (ГАЗ). Більшу 
частину побутових відходів мешканці села утилізують на присадибних ділянках шляхом 
компостування та спалювання. 

Полігон розташовано на відстані близько 16 км у південно-східному напрямку від 
с. Вигівка, між селами Різдвяни та Німшин. На сьогодні полігон ТПВ м. Бурштин є 
переповненим і знаходиться у незадовільному стані, забруднюючи навколишнє природне 
середовище та погіршуючи санітарно-гігієнічну стан прилеглих територій. Для вирішення 
питання поводження з твердими побутовими відходами у населеному пункті у 
подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з 
уточненням першочергових та перспективних заходів, поліпшення екологічного та 
санітарного стану території, скорочення об’ємів ТПВ тощо. 
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2.1.7. Здоров’я населення 
Проведено аналіз даних Державної служби статистики України, зокрема Головного 

управління статистики у Івано-Франківській області, щорічних статистичних звітів 
медичних закладів Івано-Франківській області, підпорядкованих системі МОЗ України. 
Використано такі методи: медичної статистики, аналітичний, порівняльний аналіз, 
системний підхід. В таблиці 2.10 наведено структуру захворюваності населення Івано-
Франківської області з 1995 по 2017 рік. 

 
Таблиця 2.10 
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1995 936,9 7,9 97,5 46,1 399,3 58,0 40,1 55,1 2,1 63,7 

1996 945,1 8,2 100,8 47,9 392,4 55,2 42,3 56,7 2,0 64,9 

1997 953,7 7,7 98,3 48,3 409,9 58,6 42,2 60,6 1,9 56,4 

1998 1017,4 9,3 107,8 59,4 420,9 63,7 49,3 66,9 2,1 54,4 

1999 1063,7 9,6 105,6 64,9 449,2 63,2 47,0 66,5 2,1 55,5 

2000 1100,2 9,6 32,2 91,8 447,1 65,2 50,9 65,2 2,0 57,3 

2001 1150,1 10,1 32,9 91,9 478,3 66,6 50,3 67,5 1,8 54,1 

2002 1139,0 10,0 34,2 99,1 454,7 71,0 51,9 64,6 1,5 54,9 

2003 1204,7 10,1 36,6 102,4 496,2 73,0 56,2 68,6 1,7 59,8 

2004 1209,2 10,4 38,1 103,2 495,4 73,8 56,5 70,6 1,6 59,1 

2005 1186,5 10,3 38,6 101,4 485,6 76,9 55,7 68,2 1,5 58,3 

2006 1185,8 10,1 38,1 103,2 482,8 76,7 56,6 68,2 1,5 59,6 

2007 1167,9 9,2 38,0 100,3 488,2 79,6 55,5 65,0 1,4 56,0 

2008 1164,8 9,0 37,4 90,8 496,5 77,2 54,9 63,9 1,4 55,6 

2009 1261,3 9,8 39,9 94,6 569,1 77,8 55,9 67,8 1,5 60,7 

2010 1215,7 10,2 41,6 91,3 532,6 77,9 58,4 63,5 1,6 59,0 

2011 1202,0 10,3 41,0 90,1 525,9 76,2 57,1 63,4 1,7 59,6 

2012 1201,5 11,1 41,6 90,0 521,4 74,7 55,7 67,2 1,4 58,0 

2013 1197,5 11,4 42,3 89,4 519,8 74,1 54,8 70,0 1,4 58,8 

2014 1202,0 11,3 42,2 88,6 528,0 75,0 53,2 68,1 1,3 57,9 

2015 1187,9 11,0 43,8 86,9 516,7 75,8 51,5 67,5 1,2 55,2 

2016 1191,9 10,7 41,9 85,2 533,8 74,4 50,7 68,2 1,3 53,6 

2017 1165,6 11,2 41,3 80,6 517,3 73,3 50,8 66,8 1,3 56,2 
1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999р., з класу хвороб нервової системи й органів чуття вилучені і 
сформовані в окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного 
відростка. 
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Рис. 2.1 Динаміка захворюваності населення з 1995 по 2017 рік. 
 

2.1.8. Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 
спадщину 

 Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на ділянці села 
Вигівка відсутні, тому негативний вплив не прогнозується. 

Найближчі матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину знаходяться в місті Бурштин на відстані 3,0 км від села Вигівка. 

До них входять: 
- Пам’ятник Тарасу Шевченку; 
- Меморіал Воїнам-визволителям; 
- Меморіал Борцям за волю України; 
- Витвір мистецтва: «знак «Бурштин», «Мозаїка «Прометей», «Футбольний м’яч», 

«Я люблю Бурштин» 
В разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру проектом 

передбачається повне припинення робіт у відповідності до вимог Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини». 

 
2.1.9. Соціально-економічні умови 

Галицький район – розташований на межі двох фізико-географічних регіонів: 
Українських Карпат та південно-західної частини Східноєвропейської рівнини. Близько 
8% території району займають водойми: ріки (серед них одна з найбільших у Європі – 
Дністер), озера, ставки. 

Районний центр – стародавнє місто із 1100-літньою історією – Галич,  яке  
розташоване на обидвох берегах ріки Дністер, колишній центр Галицько-Волинського 
князівства. Перша згадка про нього згідно з угорською хронікою ХІІІ ст. датується 898 
роком. У 1367 році Галич отримав Магдебурзьке право. 

Галицький район розташований між такими промисловими центрами як Івано-
Франківськ, Львів, Тернопіль, Стрий, Калуш, з якими з'єднаний густою сіткою сполучень. 

Таблиця 2.11 
Демографічні показники Галицького району Івано-франківської області 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2019 року 42,5 тис. 
міське 8,1 тис. 
сільське 34,4 тис. 

Територія1 712,1 км2 
Щільність населення 60 осіб на 1 км2 
Географічні координати районного центру   
широта 49°08′22″ пн.ш. 
довгота 24°43′54″ сх.д 
Відстань від районного центру до Івано-Франківська   
автомобільним сполученням   25 км 
залізничним сполученням 29 км 

    1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року. 
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Таблиця 2.12 
Основні соціально-економічні показники 

  20101 2015 2016 2017 2018 

Чисельність наявного населення (на кінець року), 
тис. осіб 

61,8 44,2 43,6 43,2 42,5 

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб –243 –338 –273 –356 –418 
Кількість штатних працівників2, тис. осіб 9,9 5,1 4,7 3,7 3,6 

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець 
року)3, тис. осіб 

0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн 2323 2517 3229 4952 6155 
 Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн 2700,9 186,1 195,2 262,3 323,4 

у розрахунку на 1 особу, грн 43380,6 4182,5 4443,5 6041,7 7545,3 

 
Продукція сільського господарства у 
підприємствах 
(у постійних цінах 2010р.), млн.грн 

49,1 325,3 351,8 369,1 … 

 Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн 8,5 12,5 14,1 39,4 51,6 
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в 
експлуатацію4, тис.м2 

8,4 7,8 8,0 6,6 9,65 

у розрахунку на 1000 осіб, м2 134,9 175,5 181,4 152,1 222,65 
 Капітальні інвестиції, млн.грн 50,3 79,1 103,6 135,1 162,4 
 Перевезення вантажів автомобільним 

транспортом6, тис.т 
357,0 475,1 560,2 512,8 716,3 

Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом6, тис. 

459,9 1200,0 1141,2 1303,7 1245,0 

 Експорт товарів, тис.дол. США 351,5 2127,5 2350,3 3080,0 3261,7 
Імпорт товарів, тис.дол. США 4475,8 301,6 780,5 991,7 2312,8 

 Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. 
США 

0,37 0,47 0,37 0,37 0,38 

у розрахунку на 1 особу, дол. США 4,17 8,27 7,47 7,37 7,58 
Фінансовий результат до оподаткування9, млн.грн –3,6 –14,8 19,6 34,8 … 
1 До 2014 року включаючи м. Бурштин 2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб. 3  Включаючи м. Бурштин. 4 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України 
"Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо 
зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми роками є некоректним. Включаючи м. Бурштин. 5 З урахуванням 
загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79, від 
19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035). 6 З 
урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 7 На 1 січня 2011, 2016, 2017, 2018 років. 8 На 31 грудня 
2018 року. 9 Крім бюджетних установ. 

 
2.2. Прогнозні зміни цього стану довкілля та здоров’я населення, якщо ДДП не буде 

затверджено 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо ГП та ПЗ (оновлення генерального плану та 
план зонування території (у складі генерального плану) с. Вигівка Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області) не буде впроваджений, наступний.  

Попередній генеральний план с. Вигівка був розроблений у 1988 р. проектним 
інститутом "Івано-Франківськ - Агропроект" з розрахунковим терміном реалізації 20 років 
(до 2008 р.). Необхідність оновлення генерального плану виникла у зв’язку із 
завершенням розрахункового етапу діючого генерального плану, змінами у соціально-
політичному становищі держави та у нормативно-законодавчій базі України.  

Поточний стан села Вигівка зображений на рис. 2.2.-2.3 Не затвердження проекту 
ГП та ПЗ призведе до зниження якості екологічних показників, стану довкілля та 
санітарно-гігієнічних умов проживання населення. У майбутньому, із хаотичним 
збільшенням кількості житлової забудови без належної системи водопостачання та 
водовідведення, без оптимізації розміщення нових об'єктів з урахуванням екологічних 



28 

вимог, а також інженерних споруд та комунікацій, рівень забруднення водного 
середовища та ґрунтів, накопичення ТПВ, швидше за все, матиме тенденцію до зростання. 
 

 
Рис.2.2 Витяг з публічної кадастрової карти с. Вигівка (поточний стан) 

 

 
Рис.2.3 Витяг з публічної кадастрової карти, схема доріг с. Вигівка (поточний стан) 
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Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО 

ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

3.1. Коротка характеристика стану довкілля 

Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища 
Івано-Франківської області у 2017 році, яка підготовлена працівниками Управління 
екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, стан 
довкілля наступний. 

Атмосферне повітря. У 2017 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел забруднення  порівняно  з  2016 роком збільшились на 
0,8% та становили 198,3 тис. т. Крім того, від стаціонарних джерел забруднення у 
повітряний басейн надійшло 12,0 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,2% більше порівняно з 
2016 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Збільшення обсягів 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пояснюється тим, що в 2017 році 
кількість підприємств, які здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення становила – 363 одиниці, а в 2016 році – 
319 одиниць та збільшенням кількості пересувних джерел забруднення. За інформацією 
Регіонального сервісного центру в Івано-Франківській області МВС України в 2017 році в 
області налічувалось - 115418 одиниць транспортних засобів, що на 31779 одиниць більше 
в порівнянні з 2016 роком. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склали 14240,3 кг 
забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну особу – 143,8 кг у порівняні з 
2016 роком на 1,4 кг більше. 

Основними забруднювачами повітря є підприємства з виробництва та розподілення 
електроенергії, газу та води (92,3 % загальнообласних обсягів). Для забезпечення 
ефективної та безаварійної роботи електрофільтрів, а також для зниження концентрації 
пилу у викидах та зменшення викидів твердих часток в атмосферне повітря ВП 
«Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» в 2017 році виконано роботи на загальну 
вартість понад 50 млн. гривень, а саме на: реконструкцію і технічне переоснащення 
електрофільтрів  енергоблоку  №  10;  капітальний  ремонт  електрофільтрів енергоблоку 
№ 1; середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 6; поточний ремонт електрофільтрів 
енергоблоків № 2-5, 7-9, 11, 12; ремонт газоходів, мікроборовів та боровів блоків № 1-12. 

Основними завданнями ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», що 
дозволять покращити стан атмосферного повітря області, на 2018 рік є : 

• продовження робіт по реконструкції і технічному переоснащенню 
електрофільтрів енергоблоку № 10; 

• капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 4, 12; 
• середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11; 
• поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1-3, 5, 7-11. 
Водні ресурси. За даними державної статистичної звітності за ф. 2-ТП (водгосп)  в  

2017 р. господарствами  та  населенням  області  забрано  88,85 млн. м3 води, в т.ч. з 
поверхневих водойм – 82,80 млн. м3, з підземних джерел – 6,05 млн. м3 води. Порівняно з 
2016 роком забір води збільшився на 4,08 млн. м3. 

У 2017 році в поверхневі  водні  об’єкти  скинуто  зворотних  вод  60,11 млн. м3, із 
яких 50,95 млн. м3 очищені до нормативних показників і тільки 1,103 млн. м3 скинуто 
забруднених зворотних вод. 

Забруднені зворотні води скидаються у річки Дністер, Бистриця, Тлумачик, 
Бистриця Солотвинська, Гнила Липа, Лімниця, Сівка, Свіча, Саджава, Черемош, Чорнява, 
Рибниця, Прутець Яблуницький та в струмок Турка. 
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Земельні ресурси. Площа області складає 1392,7 тис. га, що становить 2,3 % від 
території України. В Івано-Франківській області площа еродованих земель складає понад 
138,1 тис. га. (це 10 % загальної площі). 

Одним з основних природних чинників розвитку підтоплення є наявність великих 
плоских безстічних вододільних просторів, які характеризуються дуже низькою 
природною дренованістю та ускладненням численними балками і ярами. 

З метою зменшення еродованих, підтоплених земель та зсувонебезпечних ділянок 
на території Івано-Франківської області впроваджено Регіональну цільову програму 
заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 
2020 року. 

Лісове господарство. Посадка і посів лісу в порядку лісовідновлення проводиться 
за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств. Низький рівень підготовки 
лісосік до розробки, відсутність дієвого контролю з боку державної лісової охорони за 
ходом їх розробки, допущення до лісозаготівельних робіт фахівців низької кваліфікації, 
що працюють на умовах договорів підряду по освоєнню обсягів лісокористування та 
недостатня кількість природозберігаючих технологій і механізмів, в повній мірі не 
дозволяють зберегти наявний підріст та природне поновлення лісоутворюючих порід. 

Заходи, які необхідно впроваджувати для збереження та відновлення лісів: 
- пріоритет вибіркових способів рубок лісу; 
- посилити державний контроль за розробкою лісосік у

 частині впровадження природозберігаючих технологій і механізмів на виконання 
Закону України «Про мораторій на суцільну вирубку у буково-ялицевих лісах 
Карпатського регіону»; 

- вивчення та впровадження у сферу лісових відносин передового досвіду 
європейських країн; 

- економічне стимулювання підприємств галузі при застосуванні 
прогресивних технологій лісокористування, переведення лісового насінництва на 
генетично-селекційну основу з відповідним рівнем лісовідновлення та лісорозведення; 

- бюджетне фінансування лісогосподарських підприємств, використовуючи 
диференційований підхід, відповідно до характеристик лісосічного фонду та можливостей 
госпрозрахункової діяльності; 

- завершення сертифікації лісів, як шлях до європейських стандартів галузі; 
- покращення нормативно-законодавчої бази у сфері охорони, відтворення та 

раціонального використання лісових ресурсів; 
- виділення та охорона пралісових екосистем; 
- збільшення сітки лісових доріг, що значно зменшить кількісні та якісні 

втрати лісового ресурсу. 
Природно-заповідний фонд. Збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, 
формування регіональної екологічної мережі є одним з пріоритетних напрямків розвитку 
заповідної справи в Івано-Франківській області. 

Основна проблема у сфері розвитку природно-заповідного фонду області - це 
відсутність державних актів на право користування земельними ділянками та 
встановлення меж на місцевості заповідних об’єктів, охорону та збереження яких 
здійснюють органи місцевого самоврядування. На території лісового фонду області 
відповідно до матеріалів лісовпорядкування відповідно до квартальної сітки межі таких 
об’єктів можна умовно вважати винесеними у натурі. 

Для збереження природно-заповідного фонду області за підпрограмою 
«Збереження природно-заповідного фонду» Обласної програми охорони навколишнього 
середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 р. № 59-
2/2015, у 2017 році передбачено кошти в сумі 134,337 тис. грн., з них використано 134,337 
тис. гривень. 
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Поводження з відходами. В області протягом 2017 року в результаті економічної 
діяльності підприємств і організацій та у домогосподарствах утворилось 1948,8 тис. т 
відходів (на 0,68 % більше, ніж у попередньому році). 

Більше  половини  загальнообласних  обсягів  (49,8   %)  утворено  в   м. Бурштині, 
14,3 % - в Калуському районі, 5,9 % в м. Івано-Франківськ,    8,9 % в Галицькому, 6,0-2,2 
% - у місті Калуші, Рожнятівському, Долинському та Тисменицькому районах. Частка 
решти міст та районів не досягає 1%. 

 
3.2. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої 

діяльності 
Село Вигівка розташоване в північно-західній частині Галицького району, Івано-

Франківської області за 17 км від райцентру і входить до складу Бурштинської міської 
ради, де місто Бурштин – місто обласного підпорядкування. Бурштинська міська Рада 29 
травня 2015 р. ухвалила Статут територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка, що 
юридично оформляє об’єднання жителів міста та села у територіальну громаду, визначає 
правовий статус територіальної громади. 

На сьогоднішній день Бурштинська територіальна громада займає площу 32,7 кв. 
км. з населенням: у м. Бурштин – 15,133 тис. осіб, в с. Вигівка - 360 осіб (станом на 
01.12.2017 р. за даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в 
Івано-Франківський області). 

Село Вигівка знаходиться в західній частині Бурштинської міської ради на відстані 
3,0 км від м. Бурштин і межує: 

- на заході – землями Тенетниківської сільської ради Галицького району - урочище 
ліс Бурштинський, який є складовою Галицького національного природного парку; 

- на півночі – сільгоспугіддями Бурштинської міської ради; 
- на сході – сільгоспугіддями Дем'янівської сільської ради Галицького району; - на 

півдні та південному сході – сільгоспугіддями Бурштинської міської ради та дачними 
ділянками. З південного боку села Вигівка, поза його межами, проходить одноколійна не 
електрифікована залізнична лінія Ходорів – Івано-Франківськ Івано-Франківської дирекції 
залізничних перевезень Львівської залізниці. На відстані близько 2,0 км від села в 
західному та східному напрямку розташовані зупинні пункти Мартинів та Тенетники. 
Перевезення пасажирів у далекому сполученні забезпечує залізнична станція Бурштин, 
яка розташована на відстані близько 6,5 км від села. Основною дорогою, що перетинає 
територію Бурштинської міської ради з півночі на південь, є національна автодорога 
державного значення Н-09 

Мукачеве – Львів, до якої в південній частині м. Бурштин примикає територіальна 
дорога державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш. Під'їзди безпосередньо до с. 
Вигівка здійснюється по районній автодорозі місцевого значення С-090314 Дем'янів-
Вигівка, що відгалужується від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш і 
забезпечує необхідні транспортні зв'язки села з місцями прикладання праці. 

Згідно схеми геоморфологічного районування територія села розташована в межах 
Передкарпаття, в складі Галицько-Букачівської улоговини, для якої характерним є 
акумулятивно-рівнинний тип рельєфу, ускладнений в районі Бурштина з лівої сторони 
долиною р. Гнила Липа. Долина характеризується відносно крутими і високими берегами. 
В її структурі розвинені заплава і перша надзаплавна тераса. Заплава розвинена з обох 
сторін річки, її ширина коливається в межах 600-1400 м. Перша надзаплавна тераса 
розвинена в основному на правому березі, обмежуючись уступами Опілля. 

Ґрунти – частково чорноземи опідзолені, частково дерново-буроземні глейові 
середньо суглинкові, найпродуктивніші з ґрунтів гірської зони, які характеризуються 
природною родючістю. В балках та пониженні поширені лучні ґрунти з плямами 
болотних. 
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Для села характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Позначки поверхні 
становлять 270,0 - 340,0 м, мінімальні приурочені до південно-західної частини села, а 
максимальні – до підвищеної ділянки на заході та в центрі села. 

Гідрологічна сітка Бурштинської міської ради представлена р. Гнила Липа 
(Бурштинське водосховище), яка є лівою притокою р. Дністер, низкою струмків та 
каналів. Поверхневі водойми с. Вигівка – ставок та мережа меліоративних каналів. 

Ґрунтові води в залежності від рельєфу місцевості та сезонності залягають на 
різних глибинах. Території, що мають високий рівень залягання ґрунтових вод та 
заболоченості, знаходяться в пониженнях та вздовж каналів. Але в основній частині 
рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині більше 3,0 м. Окрім того, на території села 
можливе також сезонне підтоплення територій навесні в період інтенсивного сніготанення 
та протягом року внаслідок випадіння надмірної кількості атмосферних опадів. 

За даними інженерно-геологічні вишукувань та враховуючи геологічну і 
геоморфологічну будову району, територія Бурштинської міської ради ділиться на три 
типи: сприятливі, малосприятливі, несприятливі для забудови. Більшість територій в 
проектних межах села Вигівка мають сприятливі (з ухилами до 0,5-8,0% і заляганням 
ґрунтових вод на глибині 3,0 м і більше від поверхні) або малосприятливі (з ухилами до 
0,5% і від 8,0% до 15,0% та з рівнем підземних вод 1,0-3,0 м) умови для будівництва. 

Одним із факторів інженерно-геологічної складності умов освоєння є можливий 
розвиток карсту і можливої його активізації, а також існує ймовірність розвитку 
просідання. Сейсмічність району проектування становить 6 балів. 

Клімат території помірно-континентальний, знаходиться на межі достатньо 
зволоженого теплого повітря (Придністров’я) і надмірного зволоження помірно-теплого 
(Передкарпатське передгір’я). Середня максимальна температура найжаркішого місяця 
становить +23,9о С, найхолоднішого –20,5о С; гранична швидкість вітру – 10 м/сек. Вітри 
переважають західні, північно-західні, південно-східні та східні. 

Відповідно до архітектурно-будівельного районування території України (додаток 
Б до ДБН Б.2.2-12:2018) територія Бурштинської міської ради відноситься до ІІІА 
підрайону (Карпатський) ІІІ кліматичного району. 

Відповідно до Генеральної схеми планування території України село Вигівка 
входить до складу Галицької районної, Івано-Франківської міжрайонної, обласної та 
Львівської міжобласної системи розселення. 

Враховуючи місце, яке займає населений пункт в системі розселення, сформована 
його система громадського обслуговування. Так, забезпечення населення Вигівки 
установами епізодичного та періодичного обслуговування передбачено в м. Бурштин, 
районному центрі і, частково, в обласному центрі. Повсякденне і частково періодичне 
обслуговування населення Вигівки забезпечується установами і підприємствами села. 

Відповідно до ГП та ПЗ, в межах с. Вигівка проектуються такі додаткові 
об’єкти: збільшення територію с. Вигівка з 57,3 га до 158,6 га, реконструкцію існуючих та 
будівництва нових розподільчих газопроводів середнього та низького тиску, додаткових 
ГРП (2 одиниці); реконструкцію районної автодороги С-090314 Дем'янів-Вигівка та 
існуючих головних та житлових вулиць, проїздів з розширенням; комплекс об’єктів 
автосервісу: малу АЗС на 2 колонки, СТО на 2 поста та мийку для обслуговування 
автомобілів мешканців; влаштування тимчасових автостоянок загальною місткістю 85 
машино-місць; передбачається житлове будівництво садибного типу; реконструкція 
стадіону з добудовою спортивних площадок та трибун, спортивного залу в Центрі 
дозвілля, а також спортивних площадок на території ландшафтно-рекреаційних зон; 
влаштувати підземних водозабірних свердловин та водопровідних споруд; будівництво 
двох окремих систем каналізації та розміщення двох ділянок КОС. 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо оновлення 
генерального плану та план зонування території (у складі генерального плану) с. Вигівка 
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Бурштинської міської ради Івано-Франківської області можливі ймовірні впливи 
планованої діяльності на наступні фактори довкілля. 

 
3.2.1. Атмосферне повітря 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від планованої діяльності 
будуть представлені виключно продуктами згоряння природного газу від індивідуальних 
опалювальних котлів, які будуть встановлені в садибних зубудовах, приміщень загального 
користування та від ДВЗ автотранспорту, який маневрує на території наземного паркінгу. 

Очікувані рівні максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин не 
перевищуватимуть встановлених граничнодопустимих концентрацій, тому вплив на стан 
атмосферного повітря відбуватиметься в межах природоохоронних та санітарних 
нормативів. Також передбачається тимчасовий вплив на атмосферне повітря будівельної 
техніки (ДВЗ) під час будівництва та реконструкції інженерної та транспортної 
інфраструктури, закладів культурно-побутового обслуговування, дошкільної та начальної 
шкільної освіти, комплекс об’єктів автосервісу, влаштувати підземних водозабірних 
свердловин та водопровідних споруд, будівництво двох окремих систем каналізації та 
розміщення двох ділянок КОС, тощо. 

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) 
Викиди парникових газів передбачаються від спалювальних установок (котлів) та 

роботи ДВЗ. Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів 
тепла з димовими газами носитиме локальний характер, забруднення атмосферного 
повітря незначне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території. 
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Планована діяльність не матиме 
суттєвого впливу на клімат, чутливість діяльності до зміни клімату не очікується. 

 
3.2.2. Водне середовище 

Для створення сприятливого гідрологічного та гідрохімічного режимів, поліпшення 
санітарного стану об’єктів навколо водойм встановлюються водоохоронні зони 
(прибережні захисні смуги). Водоохоронна зона є природоохоронною територією 
господарської діяльності, що регулюється. Зовнішні межі водоохоронних зон 
визначаються за спеціально розробленими проектами. В межах с. Вигівка водоохоронні 
зони ставків визначені згідно Водного кодексу України (ст. 87-88) – 25,0 м. Території в 
межах прибережно-захисних смуг водойм, які мають рекреаційне призначення, 
потребують подальшого благоустрою. 

Для підземних джерел водопостачання, які планується побудувати в північній 
частині с. Вигівка, встановлюються зони І поясу санітарної охорони – 50 м. СЗЗ для 
проектних об’єктів каналізаційного господарства (КОС та КНС) становитиме 15 м; для 
локальних очисних споруд дощової каналізації – 20 м. 

В результаті аналізу проектних рішень, прийнятих у генеральному плані була 
складена схема проектних планувальних обмежень, що представлена СЗЗ ІІІ-V класу 
шкідливості, прибережними захисними смугами та системою зелених насаджень 
спецпризначення. При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання 
території також враховуються охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж 
та споруд (як існуючих, так і проектних). 

Для забезпечення охорони водного басейну рекомендовано виконати комплекс 
такий заходів: 

- облаштування нових водних об’єктів на території населеного пункту із 
нормативною прибережною захисною смугою 25 м; 

- розроблення проекту водоохоронної зони водних об’єктів; розроблення проекту 
смуг водовідведення загальної мережі меліоративно-дренажних водотоків (каналів); 
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- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
прибережної захисної смуги та смуг відведення водних об’єктів в натурі; 

- проведення гідротехнічних заходів для екологічного оздоровлення водних 
об’єктів населеного пункту; 

- будівництво мережі зливової каналізації з очисними спорудами; 
- впровадження системи комунального водопостачання за рахунок будівництва 

підземного водозабору та будівництва мереж водопостачання; 
- розробка спеціалізованих проектів зон санітарної охорони джерел водопостачання 

(свердловин); 
- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації, застосування локальних 

очисних споруд каналізації закритого типу; 
- організація нагляду та контролю за дотриманням режимів господарської 

діяльності. 
Водопостачання. Найбільша проблема на сьогодні в с. Вигівка – це якість питної 

води. Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання 
передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити 
надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної 
води.  

Водне середовище зазнає впливу через влаштувати підземних водозабірних 
свердловин та водопровідних споруд, для забезпечення мешканців села Вигівка питвною 
водою. Орієнтовно, розміщення підземного водозабору та ділянки водопровідних споруд 
передбачається у північній частині села. Зона санітарної охорони першого поясу – 50,0 м. 

Відповідно до прогнозних показників чисельності населення та підвищення рівня 
інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді максимального споживання на 
розрахунковий період проекту складе таблиця 3.1. 

Таблиця 3.1 
Потреба у воді 

Показник Об’єм (м3/добу) 
Вода питної якості 219,95 

Технічна вода 103,75 
Водовідведення. Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її 

природної структури та біологічної активності і можливість подальшого використання. 
Відновлення якості води може здійснюватися як за традиційною схемою – механічне та 
глибоке біологічне очищення, знезараження, доочищення у ставках з вищою водною 
рослинністю, так і на базі новітніх технологій. 

Необхідна сумарна продуктивність КОС – 220,00 м3/добу. Орієнтовний розмір 
ділянок під розміщення КОС – 15х15 метрів (0,03 га) кожна (уточняється на стадії 
розробки спеціалізованого проекту) 

Очищені зворотні води будуть відводитись в контактний резервуар на 
знезараження ультрафіолетовим випромінюванням, після чого скидатись у меліоративні 
канали (за течією нижче населеного пункту) і далі надходити у Бурштинське водосховище 
(р. Гнила Липа). 

 
3.2.3 Ґрунти 

Зважаючи на те, що більшість проектних рішень щодо забудови стосуються земель 
сільськогосподарського призначення, на подальших стадіях проектування необхідно 
провести відповідні екологічні обґрунтування та забезпечити дотримання вимог ЗУ "Про 
охорону земель", Земельного кодексу України, діючих ДБН та ДСТУ.  

Потрібно передбачити до початку земляних робіт вилучення поверхневого 
ґрунтово-рослинного шару з подальшим використанням при благоустрої території.  

Передбачається будівництво нових кварталів садибної забудови, організацію 
виробничих та комунально-складських територій, будівництво нової інженерної та 
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транспортної інфраструктури, закладів культурно-побутового обслуговування, дошкільної 
та начальної шкільної освіти, а також, вплив на ґрунти при процесі буріння свердловин 
для підземного водозабору що забезпечити жителів с. Вигівка якісною питною водою, 
будівництві КОС та КНС, комплекс об’єктів автосервісу, влаштування тимчасових 
автостоянок загальною місткістю 85 машино-місць, реконструкція та облаштування нових 
доріг, тощо.  

Ландшафт 
Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні 
рішення та перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів з 
інженерної підготовки та захисту території: розчистка каналів, благоустрій існуючих 
водойм; захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи; 
протикарстові заходи; протипросідні заходи. 

На подальших стадіях проектування необхідно передбачити інженерну підготовку 
території та вертикальне планування, розроблене за принципами максимального 
збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 
інженерних та архітектурно-планувальних вимог. В цілому прогнозується часткова 
трансформація території в антропогенний ландшафт.  

Земля (у тому числі вилучення земельних ділянок) 
Найбільші обсяги нової садибної забудови плануються в північній частині Вигівки. 

Там же намічено побудувати заклади торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування тощо. Будівництво передбачається проводити на вільних від забудови 
землях сільськогосподарського призначення. Зважаючи на складний рельєф місцевості, це 
потребуватиме великих обсягів інженерної підготовки. В центральній частині села 
передбачається ущільнення садибної забудови за рахунок вільних земель; розміщення 
громадських та інженерних об'єктів. 

Значні зміни очікуються в південній частині Вигівки, де формується виробнича та 
комунально-складська зона. Тут планується розміщення проектних підприємств 
сільськогосподарського призначення, комунальних та складських об’єктів V класу 
шкідливості із СЗЗ 50 м, яка практично не впливає на існуючу забудову. 

У зв’язку з тим, що діюче кладовище розташоване практично у центрі села і його 
СЗЗ (300 м) накриває майже половину існуючої житлової забудови, генеральним планом 
намічено з одного боку – будівництво на відстані 100 м від огорожі бактерицидної 
вапнякової завіси, з іншого – одночасне виділення земель та влаштування в південній 
частині Вигівки нового кладовища та закриття нині діючого. Таким чином, 
передбачається зменшити негативний вплив місць поховань на територію житлової 
забудови. 

 
3.2.4. Стан фауни, флори, біорізноманіття 

Оновлення генерального плану та план зонування території (у складі генерального 
плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області передбачає 
створення антропогенно трансформованої території (будівництво нових кварталів 
садибної забудови, організацію виробничих та комунально-складських територій, 
будівництво нової інженерної та транспортної інфраструктури, закладів культурно-
побутового обслуговування, дошкільної та начальної шкільної освіти будівництві КОС та 
КНС, комплекс об’єктів автосервісу, влаштувати підземних водозабірних свердловин та 
водопровідних споруд, влаштування тимчасових автостоянок, тощо), на якому 
зустрічаються зарослі чагарнику та парості молодих листових дерев, які не представляють 
собою цінності для збереження біорізноманіття, землі сількогосподарського призначення. 
На території оновлення генерального плану та план зонування території відсутні природні 
комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, 
місця зростання рідкісних рослин тощо. Будівництво і експлуатація об'єктів планованої 
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діяльності при дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий 
вплив на рослинний та тваринний світ та їх біорізноманіття.  

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 
якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також 
ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з 
прибережних захисних смуг. 

 
 

3.2.5. Природно-заповідний фонд 
У межах населеного пункту об’єкти ПЗФ відсутні. З західної сторони с. Вигівка 

межує з територією урочища Ліс Бурштинський, що входить до складу «Галицького 
національного природного парку». ГНПП – об’єкт природно-заповідного фонду, 
створений згідно з Указом Президента України від 9 серпня 2004 року на площі 14684,8 
га, з яких у постійному користуванні парку перебуває 12159,3 га. Парк створено з метою 
збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних лісових та 
лісостепових природних комплексів Передкарпаття.  

З метою запобігання негативного впливу на заповідну зону урочище Бурштинський 
Ліс господарської діяльності передбачено влаштування буферної зони розміром 50 м між 
лісом та житловою забудовою. 

Природно заповідний фонд, західна сторона села Вигівка, що межує з територією 
урочища Ліс Бурштинський не зазнають впливу з боку планованої діяльності. 

 
3.2.6. Поводження з відходами 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих побутових відходів 
та сміття з вулиць на розрахунковий період проекту складе 0,72 тис. т/рік (проектна 
чисельність населення 830 осіб; норма утворення ТПВ на одну особу - 350 кг/рік та 
додатково 10%, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних 
відходів; норма утворення сміття з вулиць - 5 кг/м2, площа удосконаленого покриття - 
81,00 тис. м2). Для забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде утворений до 
кінця розрахункового періоду проекту, необхідна ділянка площею 0,29 га (з розрахунку 
0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років), санітарно-захисна зона - 
500м. 

На перший час проектний обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з 
вулиць, по існуючої схемі, буде видалятися на полігоні ТПВ с. Німшин Галицького 
району Івано-Франківської області. 

В подальшому утилізація відбуватиметься на підприємстві промислової переробки 
відходів, будівництво якого, згідно з проектом "Схема планування території Івано-
Франківської області" (ДП "ДІПРОМІСТО", м. Київ, 2015 рік), передбачено для 
розміщення в районі міста Бурштин. У проекті "Генеральний план м. Бурштин" 
будівництво регіонального підприємства промислової переробки відходів із 
сміттєсортувальним комплексом загальною потужністю 120,00 тис. кг/добу (або 43,80 тис. 
т/рік) передбачено на території старих очисних споруд в районі Демешківської сільської 
ради. 

 
3.2.7. Здоров’я населення 

Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий. Проектні рішення 
генерального плану враховують збільшення чисельності населення села з 360 до 830 осіб, 
розширення його території з 57,3 га до 158,6 га, будівництво нових кварталів садибної 
забудови, організацію виробничих та комунально-складських територій, будівництво 
нової інженерної та транспортної інфраструктури, закладів культурно-побутового 
обслуговування, дошкільної та начальної шкільної освіти тощо.  



37 

 
3.2.8. Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину 
Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на ділянці відсутні. 

Вплив на найближчі матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину, що в місті Бурштин – виключається, тому негативний вплив не 
прогнозується. 

В разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру проектом 
передбачається повне припинення робіт у відповідності до вимог Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини». 

 
3.2.9. Соціально-економічні умови 

Перспективи територіального, соціально-економічного розвитку с. Вигівка 
пов’язані з її вигідним економіко-географічним положенням, розташуванням в приміській 
зоні м. Бурштин поряд з національною автомобільною дорогою державного значення Н-09 
– Львів – Рогатин – Івано-Франківськ – Рахів – Мукачеве та територіальною 
автомобільною дорогою державного значення Т-09-10 Бурштин – Калуш. Крім цього, 
перспективному розвитку населеного пункту сприятиме: 

- розвиток сільськогосподарського виробництва приміського типу (м’ясомолочне, 
овочів, фруктів, ягід) і на цій основі формування переробної промисловості; 

- наявність територій під житлову, громадську та виробничу забудову; 
- раціональне використання наявних рекреаційних ресурсів; 
- розбудова мережі об’єктів обслуговування для місцевого населення; 
- реконструкція зовнішніх доріг та вуличної мережі населеного пункту. 
Визначені стратегічні напрямки збалансованого розвитку населеного пункту на 20 

років, які спрямовані на: 
- створення робочих місць, шляхом реконструкції та будівництва нових об'єктів 

виробничої і невиробничої сфери; 
- формування повноцінного високоякісного життєвого середовища європейського 

рівня – будівництво сучасного житла із створенням розвиненої соціальної 
інфраструктури; 

- розвиток туризму та рекреації. 
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              а)        б) 

Рис. 3.1 Проектні зміни а) Схема зонування територій с. Вигівка Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області; б) Генеральний план с. Вигівка Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області  
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Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 

СТАТУСОМ 
 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Вигівка на даному етапі має 
достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та розвитку. З метою 
охорони й оздоровлення навколишнього середовища села у генеральному плані 
рекомендовано виконати ряд планувальних заходів. Даний комплекс заходів повинен 
реалізовуватись з огляду та на підставі вимог нормативно-правових актів України щодо 
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого 
самоуправління. 

Опис основних екологічні проблеми с. Вигівка. 
Поверхневі водойми с. Вигівка представлені ставком та мережею меліоративних 

каналів. Забруднення поверхневих вод, в першу чергу, відбувається за рахунок попадання 
у водні об'єкти неочищених зливових вод та незадовільного стану утримання території 
прибережної захисної смуги. 

Водопостачання с. Вигівка децентралізоване та здійснюється за рахунок підземних 
вод. Якість питної води по санітарно-мікробіологічних та фізико-хімічним показниках 
частково відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної 
призначеної для споживання людиною". 

Відсутність каналізації і користування мешканцями с. Вигівка вигребами також 
призводить до забруднення ґрунтових вод, природних джерел водопостачання і 
поверхневих водних об'єктів. 

На території населеного пункту по вул. Перемоги без дотримання необхідних 
санітарних розривів розміщено кладовище традиційного поховання, яке також виступає 
потенційним джерелом забруднення ґрунтів та підземних вод. 

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих 
вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню 
кількість зелених насаджень. 

Низький ступінь охоплення населеного пункту роздільним збиранням побутових 
відходів може створити екологічні проблеми, пов'язані із надходженням значної кількості 
відходів на полігон побутових відходів, а також виникненням стихійних сміттєзвалищ і 
подальшого забруднення ними довкілля. 

Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) по селу Вигівка проводиться два 
рази на місяць із наступним видаленням на полігоні ТПВ в районі с. Німшин Галицького 
району Івано-Франківської області. Полігон переповнений, знаходиться у незадовільному 
стані, забруднюючи навколишнє природне середовище та потребує реконструкції або 
рекультивації. 

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у 
населеному пункті у подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного 
очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, поліпшення 
екологічного та санітарного стану території, скорочення об’ємів ТПВ тощо. 

Стихійні сміттєзвалища можуть бути потужними осередками забруднення всього 
навколишнього середовища – атмосфери, гідросфери, ґрунтів. Особливу небезпеку 
становить утворення фільтрату, який містить багато небезпечних речовин і здатний 
проникати до підземних вод. 

У зв'язку із відсутністю централізованого водопостачання існує можливість впливу 
на здоров'я населення за рахунок неякісної питної води. 

На території с. Вигівка відсутні зони можливого сильного радіоактивного 
забруднення, зони катастрофічного затоплення, хімічно небезпечні об’єкти, потенційно 
небезпечні об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО, інші природні процеси, 
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що можуть вплинути на нормальну життєдіяльність населеного пункту. Генеральним 
планом не передбачене будівництво вказаних об’єктів, тому екологічний стан с. Вигівка 
не зазнає значних змін. 

Об’єкти планової діяльності не впливатимуть на екологічну ситуацію населеного 
пункту та не посилюватимуть вже наявні екологічні проблеми даного регіону. 

Ділянки розташування існуючих та запропонованих проектних об’єктів, не 
відноситься до земель водного фонду, лісогосподарських зон, територій історико-
культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні. З 
західної сторони с. Вигівка межує з територією урочища Ліс Бурштинський, що входить 
до складу "Галицького національного природного парку". 

На території Галицького району розташовані наступні природно-заповідні об'єкти: 
Національні природні парки:  
«Галицький НПП» на площі 14684,8 га, у постійному користуванні перебуває 

12159,3 га. 
Комплексні пам'ятки природи: 
«Касова Гора», площею 65 га.  
Ботанічні пам'ятки природи: 
«Дуб Симона Петлюри». Обхват 6,24 м. Висота 25 м. Вік понад 600 років. 
«Дуб у селі Вікторів» Обхват 6,42 м, вік близько 600 років, висота 23 м. 
Дендрологічні парки: 
«Маріямпільський замок», площа 2,26 га. 
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва: 
«Парк пам'яті борцям за незалежність України», площа 6,2 га. 
Національні заповідники:  
«Давній Галич», площа заповідника – майже 80 км². 
А також інші природно-заповідні об'єкти. 
Перераховані природно-заповідні об'єкти знаходяться за межами населеного 

пункту на території лісництв, на значній відстані від житлової та іншої забудови, тому 
виконання документа державного планування не впливатиме на об'єкти природно-
заповідного фонду. 

Село Вигівка межує з територією урочища Ліс Бурштинський, що входить до 
складу "Галицького національного природного парку", який входить до смарагдової 
мережі (рис. 4.1.). З метою запобігання негативного впливу на заповідну зону урочище 
Бурштинський Ліс господарської діяльності передбачено влаштування буферної зони 
розміром 50 м між лісом та житловою забудовою. 
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Рис. 4.1 Фрагмент карти з сайту emerald.eea.europa.eu з розміщеними найближчими 

об'єктами Смарагдової мережі  
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Розділ 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 
 

Законодавчим підґрунтям для формування суспільних відносин для забезпечення 
екологічної безпеки є Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р., який розглядає екологічну безпеку життєдіяльності 
людини як невід’ємну умову сталого економічного і соціального розвитку України і 
закріплює відповідні заходи правового впливу щодо її забезпечення. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових 
екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 
широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню 
природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і 
безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 
територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав 
інших осіб. 

Згідно чинного законодавства до зобов’язань органів місцевого самоврядування 
належить забезпечення території населеного пункту генеральним планом та планом 
зонування території, раціональне використання територій населеного пункту відповідно 
до позицій генерального плану, розроблення місцевих програм охорони довкілля, участь у 
підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.  

ГП та ПЗ населеного пункту визначено пропозиції щодо забудови та іншого 
використання територій. З огляду на це, до зобов’язань юридичних і фізичних осіб, що 
здійснюватимуть свою діяльність на території населеного пункту в проектних межах 
відносяться: 

Зобов’язання щодо охорони повітря:  
- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного 
пункту; 

- контроль обсягів викидів, у тому числі утримання (масової концентрації) і 
кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин джерел для всіх об’єктів, що 
розташовані в проектних межах населеного пункту;  

- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами 
гранично-допустимих викидів і технологічними нормативами джерел для всіх об’єктів, що 
розташовані в проектних межах населеного пункту.  

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
проводиться підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється 
відповідними державними контролюючими органами. Контроль викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу передбачає:  
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- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
щодо забезпечення виконання вимог, передбачених Законом України "Про охорону 
атмосферного повітря", галузевими нормативними документами;  

- впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що 
веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери. 

Шумозахисні зобов‘язання:  
- використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного 

обладнання;  
- застосування звукоізолюючих матеріалів для будівництва об’єктів, що є 

джерелами шуму та вібрації; 
- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва об’єктів, що є 

джерелами шуму і вібрації. 
Зобов‘язання щодо забезпечення належного поводження з відходами:  
- забезпечення наявності дозвільних документів та укладених договорів;  
- операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів 

повинні здійснюватися з дотримання норм екологічної безпеки та Закону України "Про 
відходи";  

- облаштування місць тимчасового збирання відходів до вимог нормативних 
документів;  

- розробити та затвердити в установленому законодавством порядку Схему 
санітарного очищення населеного пункту.  

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище 
передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення 
знищення і псування відходів; забезпечення моніторингу місць зберігання відходів та 
ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, 
збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.  

Зобов‘язання щодо охорони водних ресурсів:  
- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;  
- забезпечити організацію обліку спожитої води та кількості стічних вод;  
- експлуатацію свердловин здійснювати згідно з розробленими та затвердженими в 

установленому законодавством порядку паспортами;  
- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які 

можуть спричинити погіршення якості води;  
- здійснювати контроль за кількісними та якісними показниками вмісту 

забруднюючих речовин у стічних водах у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих 
речовин. Заходи щодо контролю за скидами забруднюючих речовин у водний об‘єкт 
повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Водним Кодексом України, 
галузевими нормативними документами. 

При плануванні житлово-громадських об'єктів необхідно врахувати, що їх 
розміщення не допускається:  

• у першому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;  
• на ландшафтно-рекреаційних територіях, якщо заплановані об'єкти не призначені 

для відпочинку та спорту;  
• у водоохоронних зонах річок та інших поверхневих водоймищ; 
• обладнання внутрішньобудинкової каналізації з відведенням побутових стоків у 

вигріб (необхідно забезпечити каналізування всіх нових житлово-громадських об'єктів). 
Для всіх діючих і проектованих промислових та господарських об'єктів необхідно 

забезпечити дотримання достатніх санітарно-захисних зон.  
Планувальна організація житлового району повинна забезпечувати в житлі та на 

території поблизу будинків сприятливий мікроклімат, нормативні акустичний та 
інсоляційний режими і рівні хімічного забруднення навколишнього середовища, питомі 
розміри вільних і озеленених площ дворів, що відповідають будівельним нормам.  
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Території закритих кладовищ та звалищ побутових відходів повинні 
використовуватись під озеленення: при піщаних ґрунтах, супісках та суглинках на 15-20 
років, при глинистих ґрунтах – на 25-30 років після останнього поховання або закриття 
звалища.  

У випадку планування місць відпочинку на воді, їх розміщення і організація 
повинна здійснюватися відповідно до гігієнічних вимог до зон рекреації водних об'єктів. 
Якість води водоймищ і річок, що плануються використовуватись в зонах рекреації, 
повинна відповідати вимогам санітарного законодавства.  

Повинна забезпечуватися санітарна охорона водних джерел централізованого 
водопостачання відповідно до діючого Положення про порядок проектування і 
експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-
питного водопостачання.  

При експлуатації діючих та нових артезіанських свердловин необхідно суворо 
дотримуватись правил їх охорони (в тому числі дотримання зон санітарної охорони) і 
дозволених нормативів водоспоживання. Відповідно до Водного Кодексу України, 
виконавчим комітетом сільської ради здійснюється контроль за додержанням режиму 
використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг. 

В області затверджено низку Програм стосовно забезпечення сталого розвитку, 
нормативного стану навколишнього середовища населених пунктів області: комплексної 
програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 
Івано-Франківської області у 2016-2020 роках, комплексна регіональна цільова програма 
розвитку водного господарства на період до 2021 року в Івано-Франківській області, 
обласну програму охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, 
стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р. та ін. 

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають 
відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і 
впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. Проведений 
огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі 
яких оцінюються цілі та заходи генерального плану. 

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект ГП та ПЗ села 
Вигівка відповідає цілям екологічної політики, встановлених на національному та 
регіональному рівнях; враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих 
на їх виконання. 

Оцінка відповідності проекту генерального плану зобов’язанням у сфері охорони 
довкілля, встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх врахування 

Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 
навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, а 
також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 
екологічних проблем. Основними напрямами співробітництва з міжнародними 
організаціями членом яких є Україна, 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.  

Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є 
рішення щодо функціонального використання території з урахуванням принципів охорони 
біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою міжнародних 
зобов’язань. 

Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50 
міжнародних багатосторонніх угод, які стосуються збереження та збалансованого 
використання біорізноманіття, серед яких: Конвенція про біологічне різноманіття, яка 
була започаткована під час Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 
1992р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29 
листопада 1994 р.; Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення 
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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 (1991р.); 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.  

Смарагдова мережа Європи – ряд територій особливого природоохоронного 
значення, які визначають і зберігають біологічне різноманіття країн Євросоюзу, Східної 
Європи і деяких африканських держав. Створена рішенням Бернської конвенції 1979 р. і 
підтримується державами – членами Ради Європи. 

Мета цього масштабного проекту – виділити і взяти під охорону місця проживання 
рідкісних видів тваринного і рослинного світу. При оцінці території для включення до 
Смарагдової мережі Європи враховується: чи мешкають тут види рослин і тварин, що 
знаходяться під загрозою зникнення, чи представляє вона собою важливий пункт зупинки 
на шляхах міграції тварин чи птахів, чи відрізняється високим рівнем біорізноманіття, чи 
зустрічається тут унікальне місце проживання. 

У всьому світі продовжується скорочення біологічного розмаїття. Фрагментація 
місць існування, забруднення, надмірна експлуатація територій і створення штучних 
ландшафтів збільшують швидкість втрати біотопів. Допомогти у збереженні природного 
середовища проживання видів на фрагментованих природних територіях і в 
антропогенних ландшафтах можуть екологічні мережі. Цей підхід до збереження 
біорізноманіття заснований на екологічних принципах і в той же час допускає деяке 
господарське використання ландшафту. 

Екологічні мережі складаються з трьох компонентів: «ключові території» 
(забезпечують умови для збереження важливих екосистем, середовищ існування і 
популяцій видів); «коридори» (для взаємозв’язку між ключовими територіями) і «буферні 
зони» (для захисту екологічної мережі від несприятливих зовнішніх впливів). 

Станом на 01.01.2018 р. мережа займає близько 8% території України і в основному 
перекривається з існуючими територіями природно-заповідного фонду. Смарагдова 
мережа в Україні потребує суттєвого доопрацювання на основі наукових даних. Серед 
природно- заповідних об’єктів Івано-франківської області до потенційних Смарагдових 
об’єктів України віднесені: Карпатський національний природний парк, Національний 
природний парк «Гуцульщина», Галицький національний природний парк, Національний 
природний парк «Синьогора», Верховинський національний природний парк. 

За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 
розглядається проектом ГП та ПЗ, території природно-заповідного фонду, що внесені до 
Смарагдової мережі України відсутні. Найближчим об'єктом Смарагдової мережі є 
Галицький національний природний парк, який межує з селом Вигівка. 
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Рис. 5.1 Фрагмент карти з сайту emerald.eea.europa.eu з розміщеними об'єктами 
Смарагдової мережі в  

Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території 
держави здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, шляхом 
виділення певних територій та надання їм охоронного статусу. На території України 
виділено 39 водноболотних угіддя міжнародного значення, офіційно визнаних 
Рамсарською конвенцією, а ряд водно-болотних угідь є перспективними для визнання. 
Деякі водно-болотні угіддя погоджені розпорядженням Кабінету Міністрів України і 
подані на розгляд Секретаріату Рамсарської конвенції. На території Івано-Франківської 
області відсутні водно-болотне угіддя, які визначені Рамсарською конвенцією. За 
результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що розглядається 
проектом документу державного планування, вищезазначені угіддя відсутні. 

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам 
співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з 
відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних 
цілей та завдань проекту документу державного планування, що є містобудівною 
документацією місцевого рівня. Дотримання вищеперелічених зобов’язань може бути 
реалізоване в сфері науково-технічних розробок, вибору технічно-конструкторських 
рішень при проектуванні певних об’єктів та споруд, видання певних нормативно-правових 
актів та державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. Проте слід 
зазначити, що більшість заходів, визначених містобудівною документацією в частині 
розвитку систем комунальної інфраструктури, поводження з відходами, пропонують 
впровадження сучасних дружніх до оточуючого середовища технологій, що відповідає 
загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню міжнародних 
зобов’язань в даній сфері. 
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Розділ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ, ПОСТІЙНИХ 
І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

  
Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 у даному розділі описуються наслідки 
для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення - це будь-які ймовірні 
наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту 
(включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності 
населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та 
взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 
пов’язаним з впливом розміщення існуючих і проектних об’єктів на екосистему 
(забруднення атмосфери при будівництві та експлуатації) і вторинним, що є наслідком 
первинних змін в екосистемі (можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед 
населення внаслідок забруднення атмосфери).  

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 
планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому 
видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або 
позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 
факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово 
накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів 
відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні 
впливи на екосистему протягом часу перевершують можливість їх асиміляції або 
трансформації.  

На території населеного пункту та прилеглій території до населеного пункту великі 
підприємства-забруднювачі відсутні, в той же час село Вигівка межує з Галицьким НПП. 
При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних 
заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення 
кумулятивного впливу, який супроводжується негативними екологічними наслідками та 
понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не 
передбачається.  

Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації 
існуючих та проектних об’єктів з урахуванням даних моніторингу навколишнього 
середовища та проведення відповідних розрахунків.  

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 
результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні пости,  
систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі даних, 
отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні 
оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та характер досліджуваної 
території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища  –  
потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове 
забруднення і буде характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній 
території об’єктів.  

Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, 
оскільки в результаті експлуатації проектних об’єктів відсутні значні виділення теплоти та 
парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Для провадження 
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діяльності на існуючих та проектних об’єктах обрані технологічні рішення мають бути 
екологічно безпечні. 

Синергічні наслідки – наслідки, сумарний ефект яких полягає у тому, що при 
взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 
компоненту – не передбачаються.  

Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, дотримання 
упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо наслідків будь-яких 
впливів на оточуюче середовище.  

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

Джерелами впливу на стан навколишнього середовища при затвердженні 
документу державного планування можуть бути процеси будівництва та експлуатації 
проектних об'єктів таких як: водонапірні вежі, свердловини для забезпечення 
централізованого водопостачання, система каналізування та очисні споруди для очищення 
дощових та талих стічних вод.  

При виконанні підготовчих та будівельних робіт на проектних об’єктах можливі 
наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

- на атмосферне повітря при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів, 
пересипці інертних матеріалів, зварювальних та фарбувальних роботах; 

- вплив на водне середовище зумовлений використанням води на потреби 
будівництва; 

- шумовий та вібраційний впливи при роботі автотранспорту та будівельної техніки; 
- вплив на ґрунти при проведенні земляних робіт. 
Вплив на навколишнє середовище, зумовлений підготовчими і будівельними 

роботами, матиме короткочасний та локальний характер.  
Постійні наслідки для довкілля існуючих і проектних об’єктів:  
- утворення побутових відходів; 
- скиди забруднюючих речовин у водний об‘єкт після очисних споруд.  
До довгострокових наслідків відноситься закономірні зміни стану водного об’єкту 

в часі, що склалися під впливом фізико-географічних умов басейну, насамперед 
кліматичних умов при скиданні у водний об'єкт зворотних вод і забруднюючих речовин, а 
також питання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту. 
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я 
населення не передбачається. 

Таблиця 6.1 
Вплив ДДП на навколишнє середовище 

Чи може затвердження документу державного 
планування, в подальшому, реалізація планованої 

діяльності спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше 
ння 

існуючої 
ситуації 

 
Так 

Ймовір 
но 

 
Ні 

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   ●  
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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) 

  ●  

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 ж 
шляхом порушення водоносних горизонтів) 

●   + 

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів   ●  

Відходи  

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 

основи або зміни геологічної структури 

   
● 

 

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

 
 + 

27. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та 
цілями місцевих громад 

  
● 

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони  

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 

  
● 

 

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

тощо) 

   
● 

 

Населення та інфраструктура  

35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 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 

 ●  
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39. Потреби в 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 невідновного ресурсу   ● + 

47. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії   ●  

48. Суттєве порушення якості природного середовища   ●  

49. Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у 

майбутньому 
  ● 

 

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викличуть значний 

негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний 
прямий або опосередкований вплив на добробут людей 

  
 

● 

+ 

 
Оцінка кумулятивного впливу  
Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, 
видів людської діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних 
впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в 
разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 
факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово 
накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати 
значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або 
інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість 
їх асиміляції або трансформації.  

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 
результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні пости, 
систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі даних, 
отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні 
оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та характер досліджуваної 
території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища – 
потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове 
забруднення і буде характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній 
території об’єктів.  

Здійснення оцінки кумулятивного впливу недоцільне у зв’язку з мінімальним 
впливом на довкілля та у зв’язку з тим, що розташування с. Вигівка за межами впливу 
промислових та техногенних об’єктів. 
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Розділ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 
На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння 

досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому 
рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних 
наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з 
реалізації містобудівної документації. Термін "пом'якшення" відноситься до усунення, 
зменшення, запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які 
можуть виникнути внаслідок впровадження містобудівної документації. Запропоновані 
заходи складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної 
документації і рекомендацій що виникли в результаті виконання СЕО. 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Вигівка на даному етапі має 
достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та розвитку. З метою 
охорони й оздоровлення навколишнього середовища села у генеральному плані 
рекомендовано виконати ряд планувальних заходів. Даний комплекс заходів повинен 
реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-
епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління. 

Тому, реалізація проекту ГП та ПЗ потребує виконання великої кількості заходів, 
що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури 
населеного пункту, заходів із інженерної підготовки та захисту території, виконання яких 
є невід’ємною складовою при створенні сприятливого для життя середовища населеного 
пункту. Серед головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні 
умови проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків 
реалізації проекту можна виділити: 

Ресурсозберігаючі заходи:  
- раціональне використання території;  
- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного пункту;  
- збереження територій і розвиток виробничих (сільськогосподарських) 

підприємств для залучення робочої сили та інвестицій.  
Захисні і планувальні заходи:  
- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного пункту;  
- забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного повітря, ґрунтів, 

охорони водного басейну;  
- застосування звукоізолюючих матеріалів та протиамортизаторних пристроїв для 

зниження вібраційного та шумового навантаження при будівництва і експлуатації 
об’єктів, що є джерелами шуму та вібрації;  

- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва об’єктів, що є 
джерелами шуму і вібрації;  

- організація збору побутових і виробничих відходів в герметичні контейнери, з 
наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на полігон ТПВ або на утилізацію, за 
договорами;  

- організація збору і очищення зливових стоків з території та господарсько-
побутових стоків на очисних спорудах;  

- буріння свердловин здійснювати за наявності документів, що підтверджують 
право на виконання таких робіт; 

- здійснення герметизації устя водозабірних свердловин; 
- застосування технологічного устаткування, що відповідає вимогам екологічної 

безпеки, та його постійне утримання в повній технічній справності;  
- постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів;  
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- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території промислових 
майданчиків;  

- здійснення постійного контролю за наявністю і справністю на двигунах 
внутрішнього згорання засобів захисту від викидів шкідливих речовин, що перевищують 
ГДК. 

Відновлювальні заходи:  
- створення нових територій зелених насаджень різного призначення.  
- при розташуванні нових виробничих об’єктів на незадіяній території в межах 

території проектованих об’єктів передбачається улаштування озеленених територій 
спеціального призначення із влаштуванням газонів посівом багаторічних трав та висадка 
дерев і чагарників.  

Компенсаційні заходи:  
- на часі експлуатації існуючих та проектованих об’єктів обов’язкова сплата 

компенсаційних стягнень (екологічний податок) за викиди забруднюючих речовин, за 
вивіз та утилізацію виробничих та побутових відходів, плата за спеціальне 
водокористування;  

- передбачене знесення зелених насаджень компенсується створенням 
рівновеликих (або більших за об’ємом) та рівноцінних нових насаджень у місцях, 
визначених відповідними державними органами.  

Охоронні заходи містять, головним чином, проведення багаторічного (постійного) 
моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення існуючих і 
проектованих об’єктів з узагальненням результатів та із подальшим впровадженням 
заходів по обмеженню та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на 
навколишнє природне середовище. 

При виконанні документа державного планування (генерального плану) 
негативний вплив на геологічне середовище може виникнути при функціонуванні 
водозабірних свердловин. Для попередження такого впливу необхідно провести 
цементацію затрубного простору обсадних колон та герметизацію гирла свердловин. 

При спорудженні водної свердловини необхідно дотримуватись запобіжних 
заходів з охорони водоносного горизонту від забруднення: 

- планування зони суворого режиму для забезпечення відведення води за її межі під 
час відкачок; 

- цементування позатрубного простору обсадної колони для виключення попадання 
у водоносний горизонт ґрунтових і поверхневих вод через затрубний простір; 

- герметизація устя свердловини для забезпечення її роботи в особливих умовах; 
- встановлення засувки паралельної з висувним шпінделем для відбору проби води 

на бактеріологічний і хімічний аналізи. 
Для артезіанських свердловин відповідно до положень Постанови КМУ від 

18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» з 
метою збереження питної якості води, а також попередження забруднення водозабору у 
районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та 
оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).  

ЗСО водних об'єктів створюються на всіх господарсько-питних водопроводах 
незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання. ЗСО поверхневих 
та підземних водних об'єктів входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три 
пояси особливого режиму:  

- перший – суворого режиму, в якому розташована артезіанська свердловина; 
- другий – обмежень, призначений для захисту водоносного горизонту від мікробних 

і хімічних забруднень; 
- третій – обмежень, призначений для захисту водоносного горизонту від хімічних 

забруднень. 
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Для водозабірних свердловин, розташованих на території населеного пункту, на які 
неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також розташованих у сприятливих 
санітарних та гідрологічних умовах зона санітарної охорони 1-го поясу приймається 
радіусом 15,0 м (п.15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013). В межах кожного поясу вводиться 
відповідний санітарний режим, попереджуючий забруднення водоносного горизонту. 

Заходи по збереженню геологічного середовища 
Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні 
рішення та перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів з 
інженерної підготовки та захисту території: розчистка каналів, благоустрій існуючих 
водойм; захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи; 
протикарстові заходи; протипросідні заходи.  

Розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм  
Канали та ставки в межах с. Вигівка знаходяться в антисанітарному стані та 

потребують розчистки. Основною причиною замулення являється ерозія ґрунтів на 
прилеглих до водних об'єктів схилів.  

Для оздоровлення водних об'єктів, для пропуску паводкових вод, створення 
необхідних глибин, передбачено розчистити русла від мулу і болотної рослинності, на 
окремих ділянках від побутового та будівельного сміття. Заходи по розчистці 
рекомендується виконувати регулярно (раз на 5 років).  

На прибережних територіях передбачено встановлення водоохоронних зон. 
Території в межах прибережно-захисних смуг водойм, які мають рекреаційне призначення 
потребують подальшого благоустрою.  

Також передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих гідротехнічних 
споруд із заміною їх на нові, а також влаштування нових водопропускних споруд в місцях 
перетину водотоків з проектними автодорогами.  

Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей  
В межах села на понижених ділянках рельєфу, по яким проходять водовідвідні 

канали, можливе сезонне підтоплення територій ґрунтовими водами. Загальна площа 
підтоплення незначна, близько 8 га. На цих територіях рекомендується провести зниження 
рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та 
на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень. 
Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних умовах буде 
розчистка каналів, балок та водойм. Для покращення екологічного стану заболочені 
ділянки і мілководдя передбачається ліквідувати шляхом організації рекреаційної зеленої 
зони та влаштування водойм.  

Протиерозійні заходи  
На території села на схилах має інтенсивний розвиток яружно-балочна мережа. На 

схилах крутіше 8% розвивається лінійна та площинна ерозія.  
Такі території є малосприятливими та несприятливими для забудови. Освоєння цих 

територій без попередніх заходів з інженерної підготовки неможливе. Площа територій с. 
Вигівка, що потребують проведення протиерозійних заходів становить близько 27,9 га.  

Важливими факторами у боротьбі зі зростанням ярів, що направлені на 
регулювання стоку талих та зливових вод на вододілі, є: лісомеліоративні заходи, 
правильна організація території та закріплення балок деревними та кущовими 
насадженнями. У боротьбі з водною ерозією, викликаною господарською діяльністю 
людини, передбачається виконання комплексу лісомеліоративних і гідротехнічних 
заходів: влаштування водовідвідних валів, лотків і ін. споруд. У місцях прокладання 
автодоріг, яри або їх вершини передбачається засипати з обов'язковою прокладкою 
дренажного колектора. Круті схили балок і ярів рекомендується уположити і терасувати.  
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Протипросадні заходи  
Так як на території села можуть зустрічатись лесові ґрунти, існує ймовірність 

розвитку І типу просадності, при будівництві необхідно вжити відповідні протипросідні 
заходи.  

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та 
експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними 
заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів: улаштуванням 
ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів; вертикальним плануванням ділянки 
забудови; підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд; виключенням 
витоку води із водонесучих комунікацій тощо.  

Протикарстові заходи  
В регіональному плані територія розташована в межах зони розвитку карсту та 

можливої його активізації в результаті будівництва господарських об’єктів.  
Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у карстових районах, 

виконують в залежності від умов розвитку та характеру прояву карсту, призначення та 
конструктивних особливостей проектованого об’єкта.  

У районах з карстовими явищами при освоєнні окремих ділянок під забудову 
інженерну підготовку проектують на основі прогнозу можливих змін природних умов не 
тільки у межах забудованої ділянки, але і на територіях, де виявляються гідрогеологічні і 
гідрологічні особливості карсту.  

 
Заходи з охороні повітряного середовища 
Щодо охорони атмосферного повітря, рекомендовано виконати наступний 

комплекс заходів: застосування сучасних технологій та обладнання, у тому числі – 
очисного устаткування, що дозволить мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє 
середовище від проектних виробничих та інженерних об'єктів; закриття існуючого 
кладовища, що в подальшому дає можливість скоротити розмір СЗЗ; інтенсивне 
озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами забруднення та 
житловою забудовою).  

Головним джерелом забруднювання повітряного басейну на території всієї 
Бурштинської міської ради та с. Вигівка зокрема, виступає ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ 
"ДТЕК Західенерго". Для забезпечення ефективної та безаварійної роботи 
електрофільтрів, а також для зниження концентрації пилу у викидах та зменшення викидів 
твердих часток в атмосферне повітря ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" в 
2017 р. виконано: реконструкцію і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку 
№ 10; капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 1; середній ремонт 
електрофільтрів енергоблоку № 6; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 2-5, 
7-9, 11, 12; ремонт газоходів, мікроборовів та боровів блоків № 1-12.  

Основними завданнями ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго", що 
дозволять покращити стан атмосферного повітря, є: продовження робіт по реконструкції і 
технічному переоснащенню електрофільтрів енергоблоку № 10; капітальний ремонт 
електрофільтрів енергоблоків № 4, 12; середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 
11; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1-3, 5, 7-11.  

 
Заходи з охорони водного середовища  
Для забезпечення охорони водного басейну рекомендовано виконати комплекс 

такий заходів:  
- облаштування нових водних об’єктів на території населеного пункту із 

нормативною прибережною захисною смугою 25 м;  
- розроблення проекту водоохоронної зони водних об’єктів; розроблення проекту 

смуг водовідведення загальної мережі меліоративно-дренажних водотоків (каналів);  
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- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
прибережної захисної смуги та смуг відведення водних об’єктів в натурі;  

- проведення гідротехнічних заходів для екологічного оздоровлення водних 
об’єктів населеного пункту;  

- будівництво мережі зливової каналізації з очисними спорудами;  
- впровадження системи комунального водопостачання за рахунок будівництва 

підземного водозабору та будівництва мереж водопостачання;  
- розробка спеціалізованих проектів зон санітарної охорони джерел водопостачання 

(свердловин);  
- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації, застосування локальних 

очисних споруд каналізації закритого типу;  
- організація нагляду та контролю за дотриманням режимів господарської 

діяльності.  
Найбільша проблема на сьогоднішній в с. Вигівка – це якість питної води. 

Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання передбачається 
централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний 
контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Орієнтовно, 
розміщення підземного водозабору та ділянки водопровідних споруд передбачається у 
північній частині села. Зона санітарної охорони першого поясу – 50,0 м.  

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання 
місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, очищених та знезаражених зворотних вод.  

На території Вигівки генпланом передбачене влаштування централізованої системи 
каналізації. Відведення розрахункового об’єму стічних вод села буде здійснюватися на 
каналізаційні очисні споруди (КОС). Враховуючи незначний добовий об’єм надходження 
стічних вод рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд 
блочно-модульного типу BIOTAL, розрахованих на повне біологічне очищення та 
знезараження зворотних вод. Санітарно захисна зона від кожної ділянки КОС – 15 метрів. 
Очищені зворотні води будуть відводитись в контактний резервуар на знезараження 
ультрафіолетовим випромінюванням, після чого скидатись у меліоративні канали (за 
течією нижче населеного пункту) і далі надходити у Бурштинське водосховище. У 
поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо використовувати 
для зрошення.  

 
Заходи з охорони ґрунтів 
Деградовані, забруднені та еродовані землі в проектних межах с. Вигівка відсутні. З 

метою охорони ґрунтів рекомендовано виконати наступний комплекс заходів:  
- проведення геохімічного обстеження території села;  
- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація 

програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг 
вивозу твердих побутових відходів;  

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту з 
уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поліпшення 
екологічного та санітарного стану території;  

- закриття діючого кладовища, із подальшим зменшенням санітарно-захисної зони 
до 100 м після завершення кладовищного періоду (ДСанПіН 2.2.2.028-99);  

- відведення та облаштування території під розміщення нового кладовища 
традиційного поховання із дотриманням нормативної санітарно-захисної зони розміром 
300 метрів (ДСанПіН 2.2.2.028-99);  

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі.  
Протифільтраційні заходи  
Зменшення СЗЗ від цвинтаря з 300 м до 100 м можливе при умові створення на 

відстані 100 м від огорожі бактерицидної вапнякової завіси та протифільтраційної завіси. 
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Бактерицидний захист від зараження ґрунтової води можливо створити шляхом 
вапнування ґрунту.  

Поєднання цих двох завіс дає великі переваги: збільшується стійкість закріплення, 
бактерицидна завіса дає сильний тепловий ефект "гашення", збільшується локальна 
концентрація гідрогелю, що підсилює бактеріальну непроникність вапняної стінки. 
Конструктивно – це ланцюг свердловин, що розміщуються на відстані 1,2-1,5 м одна від 
другої та в які закачується спеціальний тампонажний розчин. Глибина завіси 
встановлюється на основі конкретних геологічних досліджень і обмежується необхідністю 
з'єднання ґрунтами водоупору. Паралельно завісі облаштовується дренаж (в даному 
випадку – вже існує), який збирає ґрунтові води в межах цвинтаря, що подаються на 
очисні споруди.  

 
Заходи з охорони флори і фауни  
З метою запобігання негативного впливу від господарської діяльності на заповідну 

зону ур. Бурштинський ліс, на прилеглих територіях передбачено влаштування буферної 
зони розміром 50 м, що одночасно є й протипожежним розривом.  

Щодо охорони рослинного та тваринного світу рекомендовано виконати комплекс 
заходів:  

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 
насаджень у межах с. Вигівка;  

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 
ландшафтною організацією;  

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій); гідротехнічне упорядкування та 
екологічне оздоровлення водних об’єктів;  

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 
моніторингу сільського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, промислова зона, 
акваторія).  

 
Заходи з зменшення негативного впливу акустичного забруднення  
Одним із основних джерел шумового забруднення є автомобільний транспорт та 

лінія залізниці.  
Рух транзитного автотранспорту через територію Вигівки не передбачається. Лінія 

магістральної залізниці Ходорів - Хриплин проходить поза межами села, на значній 
відстані і не впливає на стан його акустичного середовища.  

 
Заходи з зменшення негативного впливу електромагнітного забруднення 
Для забезпечення електропостачання нової садибної забудови генпланом 

передбачається прокладання ЛЕП напругою 10 кВ, охоронна зона для яких 
встановлюється розміром 10 метрів в кожен бік.  

Охоронна зона існуючих ЛЕП 10 кВ витримана, у зв'язку із чим зміна трас 
електромагнітного випромінювання та просторове віддалення джерел і приймачів 
електромагнітних хвиль не передбачається.  

 
Заходи з знешкодження виробничих і побутових відходів  
На розрахунковий строк утилізація твердих побутових відходів відбуватиметься на 

регіональному підприємстві промислової переробки відходів із сміттєсортувальним 
комплексом загальною потужністю 43,80 тис. т/рік, будівництво якого, згідно з рішеннями 
Схеми планування території Івано-Франківської області, передбачено на території старих 
очисних споруд в районі Демешківської сільської ради.  

До введення в дію підприємстві з переробки ТВП тверді побутові відходи будуть 
видалятися по існуючої схемі, на полігоні ТПВ с. Німшин Галицького району Івано-
Франківської області.  



57 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються та з 
урахуванням "Програми поводження з твердими побутовими відходами" передбачається 
поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів із наступним 
використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За умови організації 
роздільного збирання, обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 30-50%.  

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення 
села:  

- забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів;  
- визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для організованого 

збору ТПВ, придбання спецавтотранспорту;  
- поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів (із наступним 

використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини);  
- створення підприємства комунальної або іншої форми власності, для 

забезпечення процесу та виконання робіт по своєчасному збиранню, перевезенню та 
захороненню побутових відходів у повному обсязі. 
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Розділ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 
РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 
(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТОЩО) 

 
Вибір майданчиків будівництва проектованих об’єктів в ГП та ПЗ проведено на 

підставі обґрунтувань найбільш економного використання земель, технічного і 
технологічного забезпечення об’єктів будівництва, а також соціально-економічного 
розвитку населеного пункту і регіону.  

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки розглянуті наступні 
альтернативи: 

Альтернатива 1: 
Будівництво нового кладовища, розташування якого відповідатиме нормативним 

санітарним відстаням (300 м) до житлових будівель, на вільних від забудови земельних 
ділянках села Вигівка. 

Прийняття рішення про будівництво нового кладовища веде за собою необхідність 
виділення значної території (земельної ділянки) вільної від забудови, розташування якої 
відповідатиме санітарним нормам та нормативним санітарним відстаням (300 м) до 
житлових будівель. Так як на території села Вигівка знаходяться землі переважно 
сільськогосподарського призначення, це призведе до їх вилучення, що в свою чергу 
знизить рівень забезпечення продукцією сільськогосподарського виробництва регіону. 

В північно-західній частині села відповідно до генерального плану, а також схеми 
зонування території передбачається розміщення жилих кварталів з садибною забудовою, 
що є найбільш раціональним використання ландшафту території. Розміщення кладовища в 
північно-західній частині села Вигівка, враховуючи СЗЗ в 300 м, а також прогнозований 
розвиток села з 360 до 830 осіб нераціонально. Найкращим місцем розташування 
кладовища та його роботи відповідно до чинного законодавства України є південно-східна 
частина села, де буде повністю витримана санітарно-захисна зона. 

Альтернатива 2: 
При розробці документу державного планування та Звіту зі стратегічної 

екологічної оцінки розглянуто декілька варіантів розміщення проектних свердловин для 
забезпечення водопостачання та очисних споруд в залежності від оптимального 
розміщення та прокладання інженерних мереж та обрано найоптимальніший варіант, у т.ч. 
з точки зору екології. 

Плановані рішення з розміщення проектних свердловин для забезпечення 
водопостачання та очисних споруд будуть прийняті на етапі розробки та затвердження 
проектної документації з урахуванням екологічних та будівельних законодавчих норм. 

Альтернатива 3: 
Локальне встановлення сонячних панелей з метою отримання енергії як 

альтернативне відновлювальне джерело електропостачання. 
На даний час електропостачання с. Вигівка здійснюється від ПС – "Бурштин" 

110/35/10кВ, яка розташована на три кілометри північніше м. Бурштин, повітряними 
лініями електропередачі 10 кВ. Розподіл електроенергії в межах села відбувається через 
трансформаторні підстанції ТП-108 10/0,4 кВ та ТП-68 10/0,4 кВ по мережах повітряних 
ліній електропередачі низької напруги (0,4 кВ). 

Сумарна потужність трансформаторів на ТП-108 становить 160 кВА, на ТП-68 – 
100 кВА. Річне споживання електроенергії по ТП-108 складає 152 тис. кВт, по ТП-68 – 133 
тис. кВт. 

Додаткове встановлення сонячних панелей матиме позитивний ефект з точки зору 
екології, а саме: не потребує залучення екологічно небезпечних речовин, в процесі 
монтажу сонячних панелей шкода ґрунту є мінімальною, їх обслуговування відбувається 
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за допомогою простих та нешкідливих дій (процесів), тривалий термін експлуатації та їх 
ремонтопридатність. 

На сьогодні бюджет Бурштинської міської ради не дозволяє здійснити 
впровадження планованої діяльності з локального встановлення сонячних панелей, 
реалізація даних планованих рішень потребує інвестиційних надходжень за рахунок 
вітчизняних або іноземних інвесторів. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 
прийнятність планованої діяльності і обґрунтування 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 об’єкту планованої діяльності, надано 
прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності 
з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

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 
середовища. 

Основні методи щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки:  
1) аналіз проекту містобудівної документації щодо існуючої екологічної ситуації, а 

саме:  
- здійснено аналіз на регіональному та місцевому рівнях природних умов території 

населеного пункту в проектних межах, включаючи характеристику поверхневих водних 
систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, 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 середовища;  

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;  
- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості 

гідрогеологічних умов території населеного пункту за результатами наявної і доступної 
інформації.  

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;  
3) розглянуто способи ліквідації наслідків;  
4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

планованої діяльності;  
5) отримані зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;  
6) проведено громадське 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, враховані зауваження і пропозиції надані Департаментом екології та 
природних ресурсів Івано-Франківської ОДА щодо заяви про обсяги визначення СЕО. 

Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО  
Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної 

оцінки, можна виділити наступні:  
- відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Вигівка, через те, що 

встановлені форми державної статистичної звітності передбачають збір, обробку та 
офіційну звітність по містам обласного підпорядкування в цілому для міської ради, яка 
включає також і інші населені пункти. Таким чином висновки, отримані в результаті 
аналізу статистичних даних мають певний відсоток похибки. 

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 
об’єкту на довкілля.  
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Розділ 9. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 
Створення системи моніторингу довкілля визначає порядок створення та 

функціонування системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної діяльності в 
районі, визначає основні завдання районної системи моніторингу довкілля, суб'єктів 
системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу, принципи організації та 
функціонування системи, взаємовідносини між суб'єктами під час створення та 
опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її 
створення.  

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його 
змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 
запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Екологічний та соціальний моніторинг буде здійснюватися з метою забезпечення 
неухильного дотримання вимог законодавства та втілення всіх заходів щодо мінімізації 
ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення 
нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на 
декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його 
здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої 
діяльності та включатиме проведення моніторингу стану здоров’я населення села Вигівка. 

Для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені 
наступні заходи для здійснення моніторингу наслідків:  

щодо охорони атмосферного повітря:  
• періодичне взяття проб повітря для аналізу на вміст шкідливих речовин;  
• проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, 

на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови. 
щодо охорони поверхневих та підземних вод:  
• щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд;  
• проведення періодичного контролю за дотриманням гігієнічних нормативів води 

зі свердловин на відповідність показників наведених в ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної призначені для споживання людиною»; 

• періодичне взяття проб води для аналізу на вміст шкідливих речовин, в першу 
чергу в зоні впливу кладовища. 

щодо зменшення шуму: 
• контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму. 
щодо належного поводження з відходами: 
• операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів 

повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства 
України.  
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Розділ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту (значна 

віддаленість від державних кордонів) ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та 
здоров’я населення не очікуються. 
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Розділ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА 
ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

 
Об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є документ державного 

планування – Оновлення генерального плану та план зонування території (у складі 
генерального плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 
(далі ГП та ПЗ). Станом на 10.01.2018 р. площа с. Вигівка становила 57,3 га; населення – 
360 осіб. Площа території в проектних межах 158,6 га. Проектна кількість населення – 830 
осіб.  

Село Вигівка розташоване в північно-західній частині Галицького району Івано-
Франківської області за 17 км від райцентру і входить до складу Бурштинської міської 
ради, де м. Бурштин – місто обласного підпорядкування. Вигівка знаходиться в західній 
частині міської ради, на відстані 3,0 км від Бурштину і межує: на заході – із землями 
Тенетниківської сільської ради (НПП Бурштинський ліс), на півночі – сільгоспугіддями 
Бурштинської міської ради; на сході – сільгоспугіддями Дем'янівської сільської ради 
Галицького району; на півдні та південному сході – сільгоспугіддями Бурштинської 
міської ради та дачними ділянками.  

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.96 р., для 
проектних об’єктів планованої діяльності визначені клас шкідливості із відповідною СЗЗ. 

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища проектні рішення 
генерального плану передбачають значні зміни в планувальній структурі Вигівки. В 
північній та центральній частині села планується розміщення кварталів садибної 
забудови; в південній – формується виробнича та комунально-складська зона із 
розміщенням проектних підприємств сільськогосподарського призначення, комунальних 
та складських об’єктів V класу шкідливості із СЗЗ 50 м. Передбачено також влаштування 
низки інженерних об’єктів із СЗЗ 15-20 м, які практично не матимуть впливу на житлову 
та громадську забудову. Найбільша СЗЗ – 50 м утворюється від підземних водозабірних 
споруд (І пояс санітарної охорони), що запроектовані в північній частині села поза 
межами забудови. Діюче кладовище розташоване у центрі села і його СЗЗ (300 м) 
накриває майже половину існуючої житлової забудови, генеральним планом намічено з 
одного боку – будівництво на відстані 100 м від огорожі бактерицидної вапнякової завіси, 
з іншого – одночасне влаштування в південній частині Вигівки нового кладовища для 
потреб поховань села поруч з виробничими територіями. Санітарно-захисна зона 
проектного кладовища (300 м) не матиме впливу на існуючу і проектну житлову забудову. 
А також, закриття нині діючого кладовища із подальшим зменшенням його санітарно-
захисної зони до 100 м після завершення кладовищного періоду. 

Відповідно до ГП та ПЗ, в межах с. Вигівка проектуються такі додаткові об’єкти: 
збільшення територію с. Вигівка з 57,3 га до 158,6 га, реконструкцію існуючих та 
будівництва нових розподільчих газопроводів середнього та низького тиску, додаткових 
ГРП (2 одиниці); реконструкцію районної автодороги С-090314 Дем'янів-Вигівка та 
існуючих головних та житлових вулиць, проїздів з розширенням; комплекс об’єктів 
автосервісу: малу АЗС на 2 колонки, СТО на 2 поста та мийку для обслуговування 
автомобілів мешканців; влаштування тимчасових автостоянок загальною місткістю 85 
машино-місць; передбачається житлове будівництво садибного типу; реконструкція 
стадіону з добудовою спортивних площадок та трибун, спортивного залу в Центрі 
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дозвілля, а також спортивних площадок на території ландшафтно-рекреаційних зон; 
влаштувати підземних водозабірних свердловин та водопровідних споруд; будівництво 
двох окремих систем каналізації та розміщення двох ділянок КОС. 

При створенні вказаних об’єктів можливий вплив при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт. Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованих об'єктів 
здійснюватиметься за рахунок проведення земляних, зварювальних, фарбувальних робіт, 
пересипанні піщано-гравійних сумішей. В процесі реалізації проектних рішень в 
атмосферне повітря в основному надходитимуть речовини у вигляді пилу, заліза оксиду, 
марганцю оксиду, азоту оксидів, вуглецю оксиду та ін. За рахунок роботи двигунів 
автотранспортних засобів, задіяних на постачанні і монтажі устаткування, в атмосферне 
повітря надходитимуть азоту оксиди, вуглецю оксид, діоксид сірки, сажа, сірководень. 
Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок утворення побутових та 
будівельних відходів, створення нових об’єктів (будівель) та відведення під них земель, 
буріння водозабірних свердловин, прокладання інженерних мереж Можливий вплив 
майбутнього будівництва на навколишнє середовище зумовлений викидами та скидами 
забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним забрудненням, іншими факторами впливу, 
а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами.  

Транскордонний вплив від планованої діяльності на довкілля відсутній.  
Централізована система водопостачання та система каналізації у с. Вигівка 

відсутня. 
Господарсько-питне водопостачання села буде здійснюватися централізованим 

комунальним водопроводом. Генеральним планом пропонується влаштувати підземний 
водозабір та водопровідні споруди в північній частині Вигівки. 

Відведення розрахункового об’єму стічних вод села буде здійснюватися 
централізованою системою каналізації. Генеральним планом передбачається будівництво 
двох окремих систем каналізації та розміщення двох ділянок КОС у східній частині села. 

Існуючі і запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, ультразвукові, 
електромагнітні або іонізуючі хвилі. 

Шумовий вплив та вплив вібрації від вулично-дорожньої мережі локалізується 
влаштуванням природного акустичного бар’єру із рядової посадки дерев. 

Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) по селу Вигівка проводиться два 
рази на місяць на полігон ТПВ, що розташований біля с. Німшин Галицького району 
Івано-Франківської області на відстані близько 16 км від с. Вигівка.  

На перший час проектний обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з 
вулиць, по існуючої схемі, буде видалятися на полігоні ТПВ біля с. Німшин. В 
подальшому утилізація відбуватиметься на підприємстві промислової переробки відходів 
із сміттєсортувальним комплексом, будівництво якого передбачено СПТ Івано-
Франківської області на території старих очисних споруд в районі Демешківської 
сільської ради. 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються та з 
урахуванням "Програми поводження з твердими побутовими відходами" передбачається 
поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів із наступним 
використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За умови організації 
роздільного збирання, обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 30-50%. 

Негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовища, ґрунти, 
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, кліматичні і мікрокліматичні умови 
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району, техногенне та соціальне середовище під час експлуатації існуючих і проектованих 
об'єктів не передбачається. З метою запобігання негативного впливу на заповідну зону 
урочище Бурштинський Ліс господарської діяльності передбачено влаштування буферної 
зони розміром 50 м між лісом та житловою забудовою. 

Позитивним рішенням генерального плану є впорядкування озеленених територій, 
розташованих вздовж меліоративних каналів та влаштування штучних ставків із 
ліквідацією заболоченостей та створенням рекреаційної зони; інтенсивне озеленення та 
упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та житловою забудовою). 

Перспективному розвитку населеного пункту сприятиме: 
- розвиток сільськогосподарського виробництва приміського типу (м'ясо-молочне, 

овочів, фруктів, ягід) і на цій основі формування переробної промисловості; 
- наявність територій під житлову, громадську та виробничу забудову; 
- раціональне використання наявних рекреаційних ресурсів; 
- розбудова мережі об’єктів обслуговування для місцевого населення; 
- реконструкція зовнішніх доріг та вуличної мережі населеного пункту; 
- забезпеченням мешканців с. Вигівка централізованлю системою водопостачання 

та системою каналізації. 
Поліпшенню екологічної ситуації в селі сприятиме комплекс заходів з інженерної 

підготовки та захисту території: розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм; захист 
від підтоплення, ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи; протикарстові заходи; 
протипросідні заходи; протифільтраційні заходи. 

Комплекс заходів щодо охорони водного басейну передбачає облаштування нових 
водних об’єктів на території населеного пункту із нормативною прибережною захисною 
смугою 25 метрів; розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж прибережної захисної смуги водних об’єктів; розроблення проекту водоохоронної 
зони водних об’єктів; розроблення проекту смуг водовідведення мережі меліоративно-
дренажних водотоків (каналів); здійснення екологічного оздоровлення водних об’єктів 
населеного пункту за рахунок проведення гідротехнічних заходів; розроблення робочого 
проекту та будівництво мережі зливової каналізації з очисними спорудами; впровадження 
системи комунального водопостачання за рахунок будівництва підземного водозабору та 
будівництва в межах села мереж водопостачання; будівництво мереж господарсько-
побутової каналізації, застосування локальних очисних споруд каналізації закритого типу; 
вдосконалення системи транспортування та захоронення твердих побутових відходів.  

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що негативного впливу на 
стан навколишнього природного середовища розташування існуючих та проектних 
об’єктів на території населеного пункту в проектних межах не спричинить. 
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Додаток 1 

Матеріали, що підтверджують факт опублікування оголошення в газеті «Галицьке 
слово» 
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Матеріали, що підтверджують факт опублікування оголошення в газеті 
«Бурштинський вісник»   
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Додаток 2 

Зауваження та пропозиції про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проекту від Управління екології та природніх ресурсів Івано-Франківської ОДА 
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Додаток 3 
Зауваження та пропозиції про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту від Департамент охорони здоров'я 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації 


