
 

 

 

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

№ 

З/П 

Уповноважений 

орган 

Редакція частини 

проекту 

ДПТ/Звіту про 

СЕО, до якої 

висловлено 

зауваження 

(пропозицію) 

Зауваження/пропозиція Спосіб 

врахування 

(враховано/ 

не 

враховано/ 

враховано 

частково) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

1 
МОЗ України 

ДУ «Івано-

Франківський 

обласний 

лабораторний 

центр МОЗ 

України» 

Пояснювальна 

записка 

Зауваження: 

Не витримана СЗЗ від сільського 

кладовища 

 

Пропозиція: 

Вирішити питання організації СЗЗ, 

облаштувати нове кладовище за межами 

житлової забудови 

Враховано 

частково 

ДСП планування та 

забудови населених 

пунктів № 173-96 

додаток 4 

До Звіту про СЕО 

1 

Управління 

екології та 

природніх 

ресурсів Івано-

Франківської 

ОДА 

Звіту про СЕО 

У розділі 2 Звіту СЕО «Характеристика 

поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, та прогнозні зміни 

цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено» 

проведено оцінку стану довкілля 

Галицького району, тоді як село Вигівка 

знаходиться на території Бурштинської 

міської ради 

Враховано 

частково 

Детальна 

інформація щодо 

стану довкілля села 

Вигівка відсутня. 

Бурштинська міська 

рада територіально 

розташована в 

Галицькому районі 

Івано-франківської 

області 

2 

Звіту про СЕО 

У цьому ж розділі наведена інформація 

про стан компонентів довкілля за 

даними 2017 року, що є застарілою. 

Необхідно надати актуальні дані щодо 

характеристики поточного стану 

довкілля, в т.ч. ВП «Бурштинська ТЕС» 

ПАТ «ДТЕК Західенерго» на стан 

довкілля с. Вигірка, а також здоров’я 

населення 

Враховано 

частково 

Більшість 

інформації оновлено 

відповідно до даних 

за 2018-2019 рік. 

2 

Звіту про СЕО 

Крім того, у підрозділі 2.1.5 «ПЗФ» 

розділу 2 необхідно уточнити кількість 

об’єктів ПЗФ на території області. 

Враховано 

 

2 

Звіту про СЕО 

Місце скиду зворотних вод з 

проектованих очисних споруд с. Вигівка 

необхідно вибрати з врахуванням 

Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами, що 

затверджені КМУ від 25.03.1999 року 

№465 

Враховано 

 

2 

Звіту про СЕО 

При встановленні СЗЗ кладовища 

врахувати вимоги ДСП планування та 

забудови населених пунктів, що 

затверджені наказом МОЗ України від 

19.06.1996 р. №173 та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 24.07.1996 

р. за №379/1404. 

Враховано 

 

2 

Звіту про СЕО 

Планування житлової забудови 

здійснювати поза межами прибережно-

захисної смуги струмка. У звіті про СЕО 

предбачити заходи щодо дотримання 

Враховано 

 



режимів прибережно-захисних смуг 

водотоків відповідно до вимог ст. 60, 61 

Земельного кодексу України та ст. 88, 

89 Водного кодексу України. 

2 

Звіту про СЕО 

У розділі 8 Звіті про СЕО (ст. 58) 

необхідно уточнити орган, що надав 

зауваження до Заяви про визначення 

обсягу СЕО 

Враховано 

  

2 

Звіту про СЕО 

За інформацією звіту про СЕО, на 

території села Вигівка протікає мережа 

меліоративних каналів. У звіті з СЕО 

необхідно зазначити, що реалізація 

генплану на меліоративних земельних 

ділянках буде здійснюватися з 

дотриманням ст. 150 Земельного 

кодексу України та Закону України 

«Про меліорацію земель». 

Враховано 

 

2 

Звіту про СЕО 

У звіті про СЕО описати вплив на 

довкілля діяльності з будівництва 

комплексу автосервісу, а також об’єктів 

систем каналізації у с. Вигівка та 

оцінити необхідність проведення ОВД 

згаданих об’єктів. 

Враховано 

 

2 

Звіту про СЕО 

В результаті здійснення діяльності, що 

може мати значний вплив на довкілля 

передбачити проведення процедури 

оцінки впливу на довкілля у процесі 

прийняття рішень про провадження 

такої планованої діяльності відповідно 

до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 

Враховано 

 

3 

Міністерство 

енергетики та 

захисту 

довкілля 

України 

Звіту про СЕО 

Розділ 8 «Обґрунтування вибору 

виправданих альтернатив, що 

розглядається, опис способу, в 

здійснювалася стратегічна екологічна 

оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації 

тощо)», потребує доповнення 

інформацією щодо альтернативи, за якої 

документ державного планування не 

буде затверджено. 

Враховано 

 

3 

Звіту про СЕО 

Розділ 9 «Заходи передбачені для 

здійснення моніторингу наслідків 

виконання ДДП для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення» 

пропонуємо доповнити системою 

відповідних показників. При цьому така 

система, має включати не тільки 

показники, але і їх цільові значення, як 

фактичні, на час затвердження 

документа, так і за роками планованого 

періоду. 

Враховано 

частково 

Фактичні цільові 

значення показників 

для запроектованих 

об’єктів в ДДП на 

час затвердження 

документа 

неможливо 

врахувати 

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований 

проект ДДП до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які 

розглядалися. 

 

 



Міський голова  

  

  

 Джура Р.О.  



Зауваження та пропозиції від Управління екології та природніх ресурсів Івано-

Франківської ОДА, копія листа від 03.01.2020 року №03-05/5182. 

 



 



Зауваження та пропозиції від ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний 

центр МОЗ України», копія листа від 03.01.2020 року №03.1-15/19/4. 



 

 



 



Зауваження та пропозиції від Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 

копія листа від 20.01.2020 року №26/1.5-15.2-1673. 



 



Зауваження та пропозиції від Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської 

ОДА, копія листа від 03.01.2020 року №5121/07-36/49 



 

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

№ 

з/п 

Автор 

зауваження/про

позиції 

(юридична або 

фізична особа) 

Редакція частини 

проекту 

ДДП/Звіту про 

СЕО, до якої 

висловлено 

зауваження 

(пропозиція) 

Зауваження/пропозиція Спосіб 

врахування 

(повністю 

враховано/ 

враховано 

частково або 

обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

      

До Звіту про СЕО 

      

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований 

проект ДДП до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які 

розглядалися. 

 

Міський голова  

  

 Джура Р.О.  



Копія протоколу громадських слухань 

 

 

 



 



 



 

 


