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ВСТУП 

Розділ «Стратегічна екологічна оцінка – охорона навколишнього середовища» 

виконана відповідно до договору № 240 від 22.09.2020 р. на замовлення Бурштинської міської 

ради. 

Стратегічна екологічна оцінка проекту виконана згідно вимог Закону України “Про 

стратегічну екологічну оцінку”, який був прийнятий Україною на виконання пункту 239 плану 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та спрямований на 

імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 

року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон врегульовує відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, при виконанні документів державного планування, в даному випадку, 

містобудівної документації місцевого рівня – генерального плану. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як системний 

процес для всебічного оцінювання можливих наслідків реалізації містобудівної документації 

ще на етапі виконання проекту державного планування генерального плану міста. Цей процес 

передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх 

інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.  

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку населеного пункту 

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. 

Згідно Закону України”Про стратегічну екологічну оцінку”, 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, транскордонних консультацій у порядку, 

передбаченому статтею 14 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. 

В даному томі наводиться звіт про виконання стратегічної екологічної оцінки 

генерального плану міста Бурштин Івано-Франківської області. 

 

Проект розроблений авторським колективом у складі: 

"Директор __________________ Підлісний О.О." 

"ГАП                                              Гуржій Д.П." 

about:blank
about:blank
about:blank


6 

 

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

– ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. БУРШТИН, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Об’єкт СЕО і рівень планування  

Генеральний план міста Бурштин Івано-Франківської області.  

Рівень планування – місцевий. 

Замовник СЕО і виконавець 

Замовник СЕО – Бурштинська міська рада.  

Виконавець – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС». 

Стадія здійснення СЕО 

Оцінка проводилась після виконання основних креслень та пояснювальної записки 

генерального плану, перед його затвердженням. 

Особливості документу, що розроблявся 

Метою розробки генерального плану є визначення основних принципів і напрямків 

планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної 

мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту 

території та населення від небезпечних природних 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. 

Генеральний плану враховує загальнодержавні, регіональні та місцеві інтереси, 

вдосконалює планувальну структуру та функціональне зонування міста, встановлює 

пріоритети економічного та територіального розвитку, розвитку інженерної та транспортної 

інфраструктури, системи обслуговування мешканців м. Бурштин. 

 

1.2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЦІЛІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 

З ІНШИМИ ПЛАНАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 

 

1.3.1. Основні цілі та задачі генерального плану 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. 

За обсягом та змістом проект відповідає діючому законодавству України у галузі 

містобудування та вимогам Державних будівельних норм:  

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. 

№ 3038-VІ; 

- Земельному Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;  

- ДБН 1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173; 
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- інші чинні нормативні документи. 

Основними цілями проекту генерального плану, на основі положень чинних документів 

державної політики та вимог містобудування, є:  

1. Визначення перспективної чисельності населення, об’ємів та структури нового 

житлового будівництва. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку, перспективної планувальної 

структури та функціонального зонування міста. 

3. Визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні 

(природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші). 

4. Аналіз загального стану довкілля, факторів, що його формують, надання 

містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану; 

5. Обґрунтування доцільності зміни межі міста. 

6. Надання пропозицій щодо розвитку сельбищної зони відповідно до прогнозної 

чисельності населення. 

7. Визначення напрямків розвитку мережі установ та організацій громадського 

обслуговування. 

8. Визначення масштабів розвитку виробничих територій: промислово-комунальних, 

сільськогосподарських територій, формування комунальних зон, тощо, з урахуванням 

забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючою сельбищною територією. 

Забезпечення подальшого розвитку підприємств реального сектору економіки. 

9. Формування ландшафтно-рекреаційних та туристичних зон, резервування ділянок 

для розміщення об’єктів рекреаційно-туристичного призначення. 

10. Розвиток транспортної інфраструктури населеного пункту: організація вулично-

дорожньої та транспортної мережі, транспортних розв’язок, формування об’їзних доріг. 

11. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення 

потреб сельбищних, виробничих та ландшафтно-рекреаційних зон на кінець розрахункового 

періоду.  

12. Визначення стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням 

перспективних обсягів утворення ТПВ. 

13. Визначення заходів інженерної підготовки і захисту території від небезпечних 

природних процесів як для існуючих так і для перспективних ділянок містобудівного освоєння 

території. 

14. Дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення 

санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища при 

визначенні проектних рішень з планувальної структури населеного пункту, визначенні 

функціонального використання території. 

15. Врахування та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини.  

 

1.3.2. Інші плани та програми що мають відношення до документу 

державного планування 

В розділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що діють на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній документації. Їх 

положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної 
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документації та її стратегічної екологічної оцінки. До проекту “Внесення змін та доповнень до 

Генерального плану м. Бурштин Івано-Франківської області, з розробкою плану зонування 

території міста” мають відношення наступні головні стратегічні документи: 

- Регіональні доповіді “Про стан навколишнього природного середовища в Івано-

Франківській області у 2018 р.; 

- Екологічний паспорт Івано-Франківської області за 2019 рік; 

- “Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської 

області до 2025 року” (затверджена рішенням другої сесії обласної ради VІІI 

демократичного скликання №30-2/2020 від 23.12.2020 року); 

- Програми соціально-економічного та культурного розвитку Галицького району на 2020 

рік; 

- Регіональна цільова програма Питна вода на 2021-2025 роки (№35-2/2020 від 

23.12.2020); 

- Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 

2021 року в Івано-Франківській області (рішення обласної ради №723-19/2021 від 

23.11.2012); 

- Обласна цільова Програма розвитку лісового та мисливського господарства Івано-

Франківської області на 2017-2021 роки (рішення обласної ради №315-10/2016 від 

21.10.2016); 

Нижче наведено основні положення деяких документів. 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік 

Цілі і завдання програми, спрямовані на реалізацію пріоритетних стратегічних 

напрямків розвитку району та створення підґрунтя для забезпечення:  

Стійкого розвитку економіки шляхом:  

• стимулювання залучення інвестицій за рахунок:  

- підготовки інвестиційних продуктів;  

- формування позитивного інвестиційного іміджу району;  

- підвищення якості інвестиційного супроводу;  

• забезпечення енергоефективності за рахунок:  

- впровадження заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери та 

населення району;  

- підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;  

- підтримки альтернативної енергетики;  

• удосконалення управління регіональним розвитком за рахунок:  

- формування ефективної системи управління районом,  

- покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем,  

- покращення інструментів просторового планування,  

- підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водопровідно–

каналізаційного господарства;  

• забезпечення екологічної безпеки регіону за рахунок:  

- запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій,  
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- зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-

комунальних об’єктів,  

- розвитку екомережі та збереження біорізноманіття,  

- збереження навколишнього природного середовища. 

Розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом:  

• підвищення туристично–рекреаційного потенціалу за рахунок:  

- створення нових та підтримки наявних туристичних продуктів,  

- розвитку курортно-рекреаційних територій,  

- розвитку спортивно-туристичної інфраструктури,  

- розвитку екологічних видів туризму, в т. ч. сільського зеленого туризму;  

Розвитку людського капіталу шляхом:  

• підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці за рахунок:  

- вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці;  

- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі 

розвиток системи освіти впродовж життя;  

• підвищення обізнаності та соціальної активності жителів району за рахунок:  

- розвитку лідерських та підприємницьких якостей молоді, 

- створення дієвих механізмів мобілізації жителів району до вирішення місцевих 

проблем,  

- підвищення екологічної культури населення,  

- забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування здорового 

способу життя,  

- збереження місцевих традицій та розвитку української культури,  

- підвищення творчого потенціалу жителів району. 

 

Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 

2025 року: 

Метою Програми є впровадження і підвищення ефективності природоохоронних 

заходів в Івано-Франківській області для покращення стану навколишнього природного 

середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону.  

Очікуваними результатами виконання Програми є:  

- попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом будівництва 

нових та реконструкції існуючих очисних споруд та каналізаційних мереж у населених 

пунктах області;  

- запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних 

споруд на паводконебезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування 

небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок;  

- зниження інтенсивності ерозійних процесів;  

- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел;  

- забезпечення екологічно збалансованого природокористування та зменшення 

негативного впливу на навколишнє природне середовище від діяльності, пов’язаної з 

видобутком корисних копалин;  
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- збереження біотичного й ландшафтного біорізноманіття шляхом розробки і 

впровадження заходів активної і пасивної охорони, збереження і відтворення раритетних, 

зникаючих, ендемічних, реліктових і цінних у господарському відношенні видів рослин і 

тварин та їх оселищ, унікальних і типових для регіону ландшафтів;  

- формування регіональної екологічної мережі шляхом створення нових і 

вдосконалення функціонування існуючих заповідних територій;  

- вдосконалення системи поводження з побутовими відходами шляхом 

впровадження роздільної системи їх збирання, утилізації та переробки;  

- удосконалення системи оцінки і прогнозування екологічної ситуації шляхом 

створення постійно діючої системи моніторингу навколишнього природного середовища. 

 

Регіональна цільова програма «Питна вода» на 2021-2025 роки 

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян 

на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в 

необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо 

розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; 

охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних 

стандартів; застосування новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.  

Проблему передбачається розв’язувати шляхом:  

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон 

джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел 

питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;  

- будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з 

метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також 

утилізації осадів;  

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і 

пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;  

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;  

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним обладнанням;  

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та 

водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу з урахуванням 

національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення 

нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів 

промислових підприємств у водні об’єкти;  

- запровадження комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, 

використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості 

питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок. 
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Обласна цільова Програма розвитку лісового та мисливського господарства              

Івано-Франківської області на 2017-2021 роки: 

Метою Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового 

господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних 

функцій, охорону і захист лісів. 

Програма передбачає розвиток лісового господарства області, забезпечить збільшення 

площі лісів, поліпшення стану лісових насаджень, збереження біологічного різноманіття 

лісових екосистем, у тому числі генетичних ресурсів лісових порід.  

Розв’язати проблему можливо шляхом забезпечення: 

- ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та 

міжнародного досвіду; 

- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій; 

- інформаційного забезпечення лісового господарства; 

- збереження лісів переважно у державній власності. 

Запровадження: 

- принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого 

лісокористування; 

- природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з 

урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення; 

- зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові; 

- збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення; 

- збереження біорізноманіття лісів; 

- ведення державного обліку лісів; 

- проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів; 

- здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-

економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення 

гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та 

механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації 

лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного 

моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових 

біогеоценозів; 

- створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству; 

- покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового 

господарства. 

Забезпечення: 

- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні 

споруди тощо); 

- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних 

зобов’язань України щодо лісів; 

- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької 

діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства; 

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури; 

- розширення регіональної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із 

шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ, ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА БУРШТИН 

Місто Бурштин розташоване на березі річки Гнила Липа в північно-західній частині 

Галицького району на відстані 18 км від районного центру м. Галич та 43 км від обласного 

центру (м. Івано-Франківськ). 

Уздовж міста проходить дорога Н-09 державного національного значення Львів - 

Мукачеве, від якої в південній частині міста відгалужується дорога Т-09-10 територіального 

значення Бурштин - Калуш, а в північній частині (Старий Бурштин) -  дорога місцевого 

обласного значення О091002 Світанок - Бурштин. Транзитні транспортні потоки цих автодоріг 

додатково навантажують вуличну мережу міста, створюється дискомфорт для населення, 

погіршується стан навколишнього середовища. 

Наявне населення міста Бурштин на початок 2012 року становило 15.3 тис. осіб, 

фактична площа – 723,886 га.  

Соціальна інфраструктура населеного пункту представлена комплексом основних 

підприємств та установ обслуговування, передбачених ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій».  

На території міста Бурштин функціонують адміністративні та ділові заклади (міська 

рада, відділення зв’язку, телебачення, банківські та фінансові установи, друкарня), заклади 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової та передвищої освіти, автошкола, 

заклади охорони здоров’я (поліклініка, лікарня, аптеки), заклади культури та мистецтва, 

заклади громадського харчування та побутового обслуговування. Також на території міста 

Бурштин функціонують промислові підприємства та виробництва, об’єкти комунально-

складського господарства та транспорту. 

Конфігурація планувальної структури міста має компактну форму, незначною мірою 

лінійно видовжену вздовж водосховища. Основними планувальними осями міста Бурштин є 

вул. Бандери, вул. Міцкевича, вул. Шухевича, вул. Стуса, вул. Франка, вул. Шевченка. 

 

2.2. ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСИ РОЗВИТКУ МІСТА 
 

2.2.1. Кліматичні умови 

Клімат території помірно-континентальний. Місто Бурштин знаходиться на межі 

достатньо зволоженого теплого повітря (Придністров’я) і надмірного зволоження помірно-

теплого (Передкарпатське передгір’я).  

Середня максимальна температура найжаркішого місяця +23,9о С, а в найхолодніший 

місяць -20,5оС. Гранична швидкість вітру 10 м/сек. Вітри переважають західні, північно-

західні, південно-східні та східні. 

Нижче наведено статистичну інформацію у вигляді графіків кліматичних умов 

відповідно даних Українського гідрометричного центру. 

 



13 

 

 
Рис.2.2.1.1. Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю 

 

 
Рис.2.2.1.2. Середня місячна і річна температура повітря 

 

 
Рис.2.2.1.3. Число днів із різною кількістю опадів 
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Рис.2.2.1.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування 

 

 
Рис. 2.2.1.5. Швидкість вітру, м/с 
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Рис. 2.2.1.6. Повторюваність (%) напряму вітру та штилю 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування України, територія міста віднесена до І архітектурно-

будівельного району (Північно-Західний) з відповідними вимогами містобудівного характеру 

(згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій»).  
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За метеорологічними умовами територія відноситься до регіону з помірним природним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та не дуже сприятливими умовами 

розсіювання викидів в атмосферу. 

 

Викиди парникових газів 

Головними причинами кліматичних змін є великий викид парникових газів, а також 

порушення енергетичного балансу біосфери та її складників. У зв'язку з цим, природні 

екосистеми не можуть самі стабілізувати ситуацію, внаслідок чого виникає дисбаланс. 

Відчутно зростаючі за останні роки, темпи глобального потепління у майбутньому 

можуть спричинити серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою 

зникнення.  

Шкідливі гази утворюються за рахунок будь-якої діяльності людини: робота ТЕС, 

пересування автотранспортом, діяльність промисловості. Негативного впливу зазнає галузь 

сільського господарства через зміни клімату та явища, пов’язані з цим (повені, посухи, 

зменшення родючості ґрунту тощо).  

Згідно даних регіональної доповіді про стан навколишьного природного середовища в 

Івано-Франківській області за 2018 рік забрудення повітряного басейну від стаціонарних 

джерел склало 13,8 млн.т. діоксиду вуглецю (на 15 % більше порівняно з 2017 роком) – 

основного парникового газу, що впливає на зміну клімату. 

Україна протягом останніх років, в рамках Паризької кліматичної угоди, розробила 

Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Цією стратегією передбачається 

перехід до моделі низьковуглецевого розвитку економіки, яка включає послідовну 

декарбонізацію енергетики, суттєве підвищення енергоефективності та стрімкий розвиток 

відновлювальних джерел енергії. 

 

2.2.2. Земельні ресурси 

Геологічні умови 

Згідно схеми геоморфологічного районування УРСР територія м. Бурштин 

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. У 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 міста спостерігається заплава, яка характеризується 

абсолютними відмітками 229-232 м, що поступово переходить в першу надзаплавну терасу, 

яка характеризується абсолютними відмітками 234-241 м. Перша надзаплавна тераса 

відокремлюється височиною Опілля, яка простягається в західному напрямку. Місто Бурштин 

розташоване в основному на першій надзаплавній терасі і височині Опілля.  

В геоструктурному відношенні описуваний район розташований в границях південно-

західної околиці Руської платформи, відомої під назвою Подільська плита, безпосередньо 

перед самим Передкарпатським прогином. Територія району складена породами палеозою, 

мезозою і кайнозою. 

Палеозойські відклади представлені породами силуру і девону (виявлені на північному 

сході району вздовж долини р. Дністер). Це вапняки, сланці, пісковики з прошарками глини, 
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потужністю більше 200 м. Ці відклади зустрічаються на глибинах більше 200 м від поверхні 

землі. 

Мезозойські відклади представлені породами юри і крейди, які розкриті на глибинах 

120-160 м. Це мергелі, пісковики, гіпси, вапняки, потужність яких коливається в межах           

110-140 м. 

Кейнозойські відклади представлені осадочною товщею пісковиків і гіпсо-ангідритами. 

Потужність пісковиків різноманітна, від 0 до 20-30 м, потужність гіпсоангідритової товщі 

коливається від 15 до 30 м. Замикають розріз четвертинні відклади, які повсюдно покривають 

корінні породи і представлені алювіальними, делювіальними і лесовими породами.  

Алювіальні породи пристосовані до долин річок Гнила Липа і Дністер, які представлені 

гравійно-галечниковими відкладами, пісками, які з поверхні прикриті супісками та 

суглинками. У заплавах річок зустрічаються торфи. Потужність алювію коливається від 2-3 до 

6-8 м. Делювіальні породи зустрічаються на схилах долин, представлені переважно 

суглинками потужністю до 4 м. Лесові породи зустрічаються на височині Опілля, представлені 

супісками потужністю 15-25 м. 

 

Ґрунтовий покрив 

Територія населеного пункту відноситься до Рогатинського природно-

сільськогосподарського району.  

Відповідно до природної зональності, рельєфу та грунтоутворення порід тут поширені 

сірі, темно - сірі та чорноземи опідзолені глеюваті різного ступеня ерозованості та переважно 

середньосуглинкового механічного складу. 

У балках, пониженні та на заплаві поширені лучні грунти з плямами болотних.   У 

місцях, де грунтові води залягають близько до поверхні, сформувались глейові грунти. 

Крім того, на території Бурштина поширені грунти техногенного походження. 

Зруйновані грунти поширені на місці глиняного кар′єру цегельного заводу. 

Всього на території міста при виконанні грошової оцінки земель міста Бурштин (Івано-

Франківська філія НДІ «Діпромісто», 2000 рік) виділено 17 типів грунтів, найбільшу площу 

яких займають рекультивовані середньосуглинкові грунти з насипним гумусовим горизонтом, 

чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові і лучні карбонатні грунти.  

Неконтрольоване використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин, 

відсутність організації збору поверхневого стоку, викиди підприємств та автотранспорту є 

факторами хімічного тиску на компоненти ландшафту, в першу чергу, на ґрунти та ґрунтові 

води, що призводить до ерозії та деградації ґрунтового покриву. 

 

Оцінка сумарного пестицидного навантаження 

Відповідно до антропоекологічної оцінки сумарного пестицидного навантаження на 

ґрунти територія міста Бурштин належить до територій з допустимим рівнем навантаження 

менше 1,0 (в умовних одиницях Кс). 
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Рис.2.2.2.1. Карта пестицидного навантаження ґрунтів 

 

Оцінка стійкості ґрунтів 

Стійкість ґрунтів до забруднення відходами промислових підприємств, тваринницьких 

комплексів, ферм, мінеральими добривами, пестицидами є слабостікою та складає для 

території міста Бурштин від 40,0 до 50,0 %.  

Оцінку стійкості ґрунтів виконано за показниками, що характеризують суми активних 

температур, крутизну схилів, кам'янистість, структурність, питомий опір, механічний склад, 

вміст гумусу, тип водного режиму, реакцію рН, заплідненість, ємність іонів, розораність, 

господарську освоєність, у межах природно-сільськогосподарських районів України. 
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Рис.2.2.2.2. Карта стійкості ґрунтів 

 

2.2.3. Водні ресурси 

Гідрогеологічні умови  

За даними Дністровського басейнового управління водними ресурсами згідно 

регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища за 2018 р. по 

Глицькому району прогнозні ресурси складають 123,98 млн.м3/рік, затверджені 

експлуатаційні запаси складають 84,60 млн.м3/рік (68%). 

На території міста Бурштин підземні води зустрічаються в юрських, крейдяних, 

третинних і четвертинних відкладах. Підземні води юрських відкладів напірні, виявлені 

свердловинами на глибині 140-180 м в кавернозних вапняках. Дебіти свердловини 

коливаються від 1 до 4 м3/год. Ці води мінералізовані і тому не придатні для водопостачання 

міста.  Підземні води верхньокрейдяних відкладів повсюдно розповсюджені на території 

району, експлуатуються великою кількістю свердловин.  

Водонасиченість горизонту залежить від тріщинуватості мергелів, яка розповсюджена 

в основному до глибини 80-100 м. Дебіти свердловин коливаються від 2 до 12 м3/год. Підземні 

води слабонапірні, водонасиченість водоносного горизонту в районі міста дуже низька. 

Підземні води третинних відкладів виявлені в гіпсоангідритовій товщі і мають обмежене 
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розповсюдження. Зафіксовані в основному у виді джерел і мають підвищену мінералізацію і 

тому не придатні для водопостачання. 

Підземні води четвертинних відкладів є в алювіальних відкладах долини р. Гнила Липа. 

Виявлені на глибинах 0,5-4,0 м, безнапірні, дебіти колодязів досягають 2-4 м3/год. Для 

централізованого водопостачання можна використовувати тільки підземні води 

четвертинного водоносного горизонту.        

 

Гідрологічні умови 

Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Галицькому районі наявні: 1 велика річка (43 км), 146 малих річок (417 км), у тому числі 136 

річок протяжністю менше 10 км (240 км). Землі водного фонду в межах Галцького району 

займають територію площею 6966,719 га. 

За картою гідрологічного районування м. Бурштин належить до західної області зони 

достатньої водності. 

 

           

Рис.2.2.3.1.Карта гідрологічного районування 

Гідрологічні умови міста Бурштин визначені місцерозташуванням та основними 

гідрогеологічними умовами. Через місто проходить р. Гнила Липа, яка є лівою притокою 

Дністра (басейн Чорного моря). Загальна довжина річки 87 км, площа басейну 1320 км2. Згідно 
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інформації про запаси поверхневих вод, р. Гнила Липа має: площу водозабору 829 км2, 

середній річний стік 117,63 млн. м3. 

 А також р. Охаба, яка є лівою притокою р. Свірж (басейн Дністра). Загальна довжина 

річки 8 км, формується з багатьох безіменних струмків та водойм. У місті є декілька ставків, 

які використовуються для потреб рибогосподарств, а також декілька осушувальних 

меліоративних каналів. Режим живлення водних об’єктів змішаний, але з переважанням 

дощового живлення.  

У східній частині місто межує з Бурштинським водосховищем, яке було побудоване у 

1965 році на р. Гнила Липа для потреб Бурштинської ТЕС. Воно має довжину понад 7,5 км та 

ширину 2,5 км, загальна площа 12,6 км2, об’єм води 50 млн м3. За 2018 рік на ВП «Бурштинська 

ТЕС» обсяг використаної свіжої води склав фактично 34,09 млн.м3 (ліміт 55,26 млн.м3), а 

витрати води в системах оборотного і послідовного постачання – 1677 млн.м3 .  

Уздовж річки Гнила Липа є захисна дамба висотою 0,8-1,1 м, а вздовж водосховища є 

водовідвідний канал, що створює безпечні умови від підтоплення міста. 

 

Характеристика забруднення водних ресурсів 

Згідно даних регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

2018 р. збільшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти Івано-Франківської 

області (на 2,35 млн. м3 в порівнянні з 2017 роком) і становив 62,46 млн. м3. 

За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів наведено таблицю 

2.2.3.1. показників скиду забруднених зворотних вод в поверхневі водні об’єкти в Івано-

Франківській області за 2018 рік (по галузях). 

Табл.2.2.3.1. 
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Житлово-

комунальне 

і побутове 

обсл-ня 

38,2

9 
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0,00
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Основними джерелами забруднення природних вод в регіоні є промислові стічні води, 

комунальні стічні води, сільськогосподарські стоки, нафта і нафтопродукти, поверхневі стоки 

та атмосферні опади. Максимальна кількість забруднення потрапляє у природні води з 

промисловими стічними водами, які мають різний склад та великі об’єми. 

Територія міста Бурштин належить до територій із допустимим ступенем забруднення 

поверхневих вод (індекс сумарної забрудненості менше 5,0) відповідно даних карти зонування 

території  України за ступенем забрудненості поверхневих вод (гігієнічна класифікація водних 

об’єктів). Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за органолептичними 

і токсикологічними властивостями, санітарним режимом та бактеріологічними показниками. 

 

 

Рис.2.2.3.2. Карта зонування території  України за ступенем забрудненості поверхневих вод 

(гігієнічна класифікація водних об’єктів) 
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Комунально-побутові стоки характеризуються з одного боку високим вмістом 

поживних речовин, необхідних рослинам, але з іншого боку – вмістом миючих засобів, 

фекалій, хвороботворних мікроорганізмів, яєць гельмінтів тощо. Стоки з 

сільськогосподарських угідь містять мінеральні та органічні добрива. Поверхневий стік 

вносить забруднюючі речовини в річки та озера з земель, які піддаються ерозії (великі та дрібні 

мінеральні частинки), в результаті чого здійснюється обміління річок та замулювання озер та 

водосховищ. Водойми забруднюються також атмосферними опадами, які вимивають 

промисловий і побутовий бруд з територій підприємств, гірничих виробок, міських вулиць.  

За 2018 рік на ВП «БурштинськаТЕС» обсяги скиду зворотних вод в поверхневі водні 

об’єкти склали 2,498 млн. м3 в тому числі: нормально чисті без очистки 2,498 млн. м3). Води 

Бурштинського воддосховища є ІІІ класу якості, 4 категорії і за їх станом є «задовільними», за 

ступене чистоти – «слабко забруднені». Нижче наведено таблицю 2.2.3.2. середньорічних 

кончентрацій речовин в Бурштинському водосховищі за 2018 рік відповідно даних 

Дністровського управління водних ресурсів. 

Табл.2.2.3.2. 
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*показники наведено в одиницях кратності ГДК 

Трансрегіональне забруденння поверхневих вод 

Згідно досліджень якості води з р. Дністер регіональної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища, які проводились у звітний період на кордоні з 

Львівською областю у створі в с. Сівка - Войнилівська, на кордоні з Чернівецькою та 

Тернопільською областями у створі в с. Устечко, протягом останніх років спостерігається 

тенденція до незначного підвищення середніх концентрацій забруднюючих речовин у воді. 

Так, в 2018 році у контрольному створі в с. Сівка-Войнилівська зафіксована максимальна 

концентрація забруднюючих речовин.  

Значне антропогенне навантаження припадає на малі річки – притоки р. Дністер, в 

басейнах яких розміщується більшість водокористувачів Івано-Франківської області. Стан 

води у деяких з них дещо погіршився, що пов’язано з аномально високою температурою в 

літні місяці. З ростом температурного фону повітря у річках зафіксовано підвищення вмісту 
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амоній-іонів, заліза, солей, спостерігався ріст органічного забруднення та зниження вмісту 

розчиненого у воді кисню. 

 

Якість питної води 

Відомо, що якісна питна вода визначає стан нашого здоров’я. За даними ВОЗ біля 80% 

захворювань людей пов’язані з якістю питної води. Внаслідок вживання неякісної питної води 

кожен рік біля 25% населення України (переважно дитячого) ризикують захворіти. Проблема 

забезпечення якісною питною водою належить до числа соціально значущих, оскільки вода 

безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної 

та епідеміологічної безпеки. Несприятливий вплив неякісної питної води на людину може 

реалізовуватися в декількох напрямках: загальнотоксичний вплив, що викликає збільшення 

загальної захворюваності населення (збільшення захворювань неінфекційної природи: 

серцево-судинних, шлунково-кишкового тракту, ендокринних i ін.) та вплив на збільшення 

частоти алергічних захворювань, а також збільшення рівня новоутворень в організмі 

людини.Забрудненість водних об’єктів –джерел питного водопостачання специфічними 

хімічними речовинами токсичної дії і збудниками інфекційних захворювань при недостатній 

ефективності роботи очисних споруд з водопідготовки питної води обумовлює погіршення її 

якості, створює серйозну загрозу для здоров’я людей, обумовлюєвисокий рівень їх 

захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик дії на організм людини 

канцерогенних і мутагенних чинників. 

Відставання України від розвинених країн за показниками середньої тривалості життя 

і високої смертності значною мірою пов’язане із споживанням неякісної питної води. 

Забруднюючі шкідливі речовини потрапляють у поверхневі водні об’єкти з недостатньо 

очищеними побутовими і промисловими зворотними водами, сільськогосподарськими 

поверхневими та зливовими стоками. До токсичних сполук, небезпечних для здоров’я 

людини, відносяться важкі метали, СПАР, пестициди, феноли, хлорорганічні сполуки тощо. 

Навіть після очистки та знезаражування питної води токсичні речовини можуть залишатись та 

надходити у водопостачальну мережу. До того ж існуючі технології для знезаражування 

питної води передбачають широке застосування хлору, внаслідок чого в питній воді 

утворюються токсичні і канцерогенні хлорорганічні сполуки, що мають кумулятивну дію. 

Забруднення питної води може виникати також в розподільчій мережі у зв’язку з 

незадовільним станом трубопроводів та їх високою аварійністю. Неякісна питна вода є однією 

з причин зростання у населення таких захворювань, як виразкова хвороба шлунку, жовчо-

кам’яна хвороба, хвороби органів дихання. У процесі підготовки питної води для її 

знезаражування здійснюється хлорування, в процесі якого утворюються токсичні речовини які 

можуть викликати порушення центральної нервової системи, негативно впливати на ф ункцію 

нирок і п ечінки.  

Контроль за якістю і безпечністю питної води, що надається для споживання населенню 

повинен бути забезпечений власниками водопроводів у відповідності до вимог ДСанПіНу 

2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", яким 

передбачено перелік показників, точки відбору проб та кратність досліджень. 

У 2018 році лабораторіями ДУ «Івано-Франківським ОЛЦ МОЗ України» проведено 

відбір та досліджено 1736 проб води за санітарно-хімічними показниками безпечності та 

якості води з централізованих водопроводів Івано-Франківської області, з них 63 не 

відповідали вимогам ДСанПіН, в т. ч. було виявленно підвищену загальну жорсткість води на 
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водозабірних спорудах КП «Житловик», що здійснює водопостачання міста Бурштин. Висока 

твердість погіршує органолептичні властивості води, надаючи їй гіркуватий смак та 

справляючи негативний вплив на органи травлення людини. Солі твердості порушують 

всмоктування жирів внаслідок їхнього омилення й утворення в кишечнику нерозчинних 

кальцієво-магнієвих мил. Також тверда вода погано милиться, дає великий накип в парових 

котлах, збільшує термін варіння овочів, м’яса тощо. 

Загальна потужність водозабірних споруд 4,2 тис. м3/добу. Водозабірні споруди 

розташовані на двох ділянках в урочищі «Коростовичі» і в урочищі «Корчева». 

1. Водозабір «Корчева» розміщений за 5 км на південний захід від Бурштина. 

№ куща № свердловин Глибина свердловин 

(м) 

Продуктивність 

м3/год 

І 12 1919 4040 

ІІ 13 2020 6069,1 

Разом   209,1 

 

2. Водозабір «Коростовичі» розміщений за 1,5 км на північний схід від міста. 

№ свердловин Глибина свердловин (м) Продуктивність м3/год 

2 60 35 

3 60 50 

4 57 60 

на консервації 61 60 

на консервації 60 60 

Разом  265 

 

Всього продуктивність - 354,1 м3\год. 

На ділянці водозабірних споруд в урочищі «Корчева» розміщено чотири свердловини, 

з них 2 робочі і 2 резервні. 

У воді водозабірних споруд міститься підвищений вміст заліза. 

На ділянці водозабірних споруд в урочищі «Коростовичі» пробурено 5 свердловин, три 

з них робочі і дві на консервації вода жорстка.     

Вода з обидвох водозаборів подається на ділянку водоочисних споруд, де проводиться 

знезалізнення та хлорування. 

Після очищення і знезараження вода поступає в водонапірну башту об’ємом 3000 м3, а 

з них у водопровідну мережу населеного пункту, з якої вода подається до водоспоживачів.  

 

2.2.4. Атмосферне повітря 

Якість атмосферного повітря 

Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря проводять спеціалісти ДУ 

«Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України». Дані про кількість 

забруднюючих речовин у атмосферному повітрі за 2018 рік наведено у таблиці 2.2.4.1. нижче. 
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Табл.2.2.4.1. 

 

 

№ 

з/

п 

  
 
 
Забруднюючі 

речовини 

 

 

Кількіс

ть 

дослідже

нь 

 
 

З них, що 

перевищую

ть ГДК 

Питома вага 

досліджень з 

перевищеннями 

ГДК, 

% 
     Вищ

е 1 

ГДК 

Вищ

е 5 

Г

Д

К 
1 2 3 4 5 6 
1 Пил 3169 53 100 - 

2 Діоксид сірки 1582 10 100 - 

3 Сірководень 659 4 100 - 

4 Оксид вуглецю 2554 38 100 - 

5 Діоксид азоту 3199 44 100 - 

6 Аміак 1152 12 100 - 

7 Фенол і його сполуки 166 - -  
8 Формальдегід 1547 12 100 - 

9 Метилмеркаптан 24 - -  
10 Хром 28 - - - 

11 Сажа 230 - - - 

12 Бензол 44 - - - 

13 Ксилол 12 - - - 

14 Толуол 12 - - - 

15 Оцтова кислота 281 - -  
16 Бутилацетат 86    

17 Ацетон 264 - - - 

18 Вуглеводні нафти 318 - -  
19 Сірчана кислота 40 - -  
20 Хлор 28 - - - 

 Всього 15395 173 2,2 - 

 

Викиди забруднюючих речовин 

Дані щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наведено згідно 

регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Івано-Франківської 

області за 2018 рік. Нижче наведено дані щодо динаміки викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря по Івано-Франківській області: 

Табл.2.2.4.2. 

 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря Щільність 

викидів у 

розрахунку 

на 1 км2, т 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на 1 особу, 

кг 

Обсяг 

викидів 

на 

одиницю 

ВРП 

Всього у тому числі: 

Стаціонарними 

джерелами 

Пересувними 

джерелами 

2014 277,2 228,8 48,4 19,4 165,5 - 

2015 266,4 223,9 42,5 19,2 162,0 - 
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2016 196,7 196,7 - 14,1 142,4 - 

2017 198,3 198,3 - 14,2 143,8 - 

2018 221,4 221,4 - 15,9 161,0 - 

  

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області у структурі 

викидів забруднюючих речовин переважає діоксид та інші сполуки сірки – 145,0 тис. т., 

речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 41,9 тис. т., сполук азоту – 

17,6 тис. т., метану – 8,0 тис. т., неметанових летких органічних сполук – 5,2 тис. т., оксиду 

вуглецю – 3,5 тис. т.  

Табл.2.2.4.3. 

 Обсяги викидів 

Усього Стаціонарними 

джерелами 

ПУ % до 2017 року 

1 2 3 4 

Викиди 

забруднюючих 

речовин усього, т 

 

2214074,519 

 

221407,519 

 

111,6 

у тому числі:    

метали та їх 

сполуки 

60,865 60,865 121,0 

метан 7961,401 7961,401 99,3 

неметанові легкі 

органічні сполуки 

5189,129 5189,129 110,4 

оксид вуглецю 3560,791 3560,791 113,0 

діоксид та інші 

сполуки сірки 

145059,543 145059,543 111,9 

сполуки азоту 17597,489 17597,489 114,3 

з них:    

оксиди азоту 16500,36 16500,36 113,8 

оксид азоту 699,907 699,907 146,5 

аміак 395,715 395,715 113,2 

речовини у вигляді 

твердих 

суспендованих 

частинок 

 

41878,725 

 

41878,725 

 

112,2 

стійкі органічні 

забруднювачі 

10,911 10,911 90,7 

Крім того, діоксид 

вуглецю, млн.т 

13,8 13,8 115 

 

Нижче наведено таблицю 2.2.4.4. викидів окремих забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у 2018 році: 
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Табл.2.2.4.4. 
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Основним забруднювачем атмосферного повітря є Бурштинська ТЕС, викиди якої 

сягають 85,0 відсотків (125 тис. тонн/рік) від загальної кількості по області. За останні роки 

надзвичайно загострилась проблема захоронення твердих відходів станції. Діючий полігон по 

захороненню відходів практично вичерпав свої можливості. Подальше використання висоти 

огороджуючих дамб поза проектні відмітки спричиняє часті масові пиління золи і мікросфери, 

суттєво погіршує техногенно-екологічну ситуацію в прилеглих населених пунктах. При 

подальшому нарощуванні висоти дамб не виключені можливості їх розмиву і виходу пульпи 

в навколишнє середовище. 

Наявні електрофільтри на ТЕС не відповідають вимогам техногенної безпеки, 

внаслідок чого в атмосферу викидається значна кількість оксидів сірки, ванадію, вуглецю. Все 

це суттєво відбивається на стані здоров′я населення (ріст захворювань органів дихання та 

серцево-судинної системи, захворювань шкіри, ракових захворювань.    В 

хімцеху Бу ТЕС використовується значна кількість сильнодіючих отруйних речовин, як 

сірчана, соляна та азотна кислоти, які є реальною загрозою при зношенні діючого обладнання 

викиду цих речовин в навколишнє середовище (водні об′єкти, забруднення підземних питних 

вод). 

Враховуючи, що станція входить до списку 100 найбільших забруднювачів довкілля 

України, робота Бу ТЕС є під постійним контролем державного управління екоресурсів в 
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Івано-Франківській області. Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря в населеному пункті відсутні. 

Актуальним є питання зменшення впливу автотранспорту на стан атмосферного 

повітря всіх населених пунктів області, викиди якого становлять 23 відсотки від усіх  викидів 

області. 

Через місто Бурштин проходить регіональна дорога (державного значення) Мукачеве-

Львів ІІ техн.категорії, яка є значним джерелом забруднення атмосферного повітря. В районі 

за даними державтоінспекції є 204 автогосподарства установ, організацій та підприємств, де 

нараховується 1749 автомобільних засобів. В місті нараховується 4868 легкових автомобілів і 

1208 вантажних.   

Транзитний транспорт, який рухається по дорозі спричиняє шум, погіршує екологічний 

стан міста та навантажує магістральну мережу. Серед забруднюючих речовин варто виділити 

окисли вуглецю, окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням 

технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів 

розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості 

автотранспорту, як джерела забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит). Під час 

згоряння палива в циліндрах двигунів утворюються нетоксичні (водяна пара, вуглекислий 

газ) і токсичні речовини. До них відносяться окис вуглецю, вуглеводні, окиси азоту. Крім 

вище зазначених речовин, шкідливий вплив на організм людини мають сполуки свинцю, 

канцерогенні речовини, сажа й альдегіди, які виділяються під час роботи двигунів. 

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області нижче у 

таблиці 2.2.4.5. наведено показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 

видами економічної діяльності. 

Табл.2.2.4.5. 

№ 

з/

п 

 
Види економічної діяльності 

Обсяги викидів по регіону 

 

тис. т 

відсотків до 
загального 
підсумку 

1 Усі види економічної діяльності, у 
тому числі: 

221,4 100 

1 Сільське, лісове та рибне господарства 2,377 1,1 

2 Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

5,197 2,4 

3 Переробна промисловість 6,208 2,8 

4 Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 

203,1 91,8 

5 Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

3,784 1,7 

6 Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

0,270 0,1 

7 Інші види економічної діяльності 0,464 0,1 

 

Використання азоноруйнівних речовин 

З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу (1987 р.) щодо 

речовин, які руйнують озоновий шар, постановою Кабінету міністрів України від 17.10.1996 

р. № 1274 затверджено Програму припинення в Україні виробництва та використання 
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озоноруйнуючих речовин. Враховуючи світовий досвід переходу до використання речовин 

альтернативних озоноруйнуючим речовинам, Програма передбачає:  

- перехід від використання ХФВ-12 до ГФВ-134а, ГФВ-404 та холодоагентів 

вуглеводневого ряду: ізобутану та пропану;  

- припинення використання розчинників та миючих засобів - ХФВ-113, МХФ та ТХМ;  

- перехід до використання в аерозольній промисловості суміші вуглеводнів - пропану 

та бутану;  

- заміна для потреб поліуретанової теплоізоляції запінювача ХФВ-11 на циклопентан. 

Відповідно до наказу Мінприроди від 13.01.2012 No8 „Про затвердження Регламенту 

встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до 

ввезення або вивезення” видача листів-роз’яснень суб'єктам підприємницької діяльності на 

експорт-імпорт продукції, яка не містить озоноруйнівних речовин до компетенції структурних 

підрозділів з питань екології та природних ресурсів обласних державних а дміністрацій не в 

ходить. 

Також Мінприроди розроблений Порядок квотування та Порядок погодження експорту 

та імпорту товарів, що містять озоноруйнівних речовин. Разом з тим слід зазначити, що 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка містить цілий 

блок екологічних питань, продемонструвало прагнення нашої держави до високих стандартів 

у галузі охорони навколишнього середовища, підтвердило готовність України зробити свій 

позитивний внесок у збереження клімату та о зонового шару. 

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань здійснення управління та 

регулювання у сфері охорони озонового шару на виконання міжнародних зобов’язань України 

взятих після ратифікації Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий 

шар та поправок до нього, а також з метою адаптації національного законодавства у сфері 

поводження із озоноруйнівними речовинами до законодавства Європейського Союзу 

Міністерством екології та природних ресурсів України розроблено та подано на розгляд Уряду 

проект Закону України «Про охорону озонового шару», в якому імплементовано положення 

Регламенту ЄС про речовини, що руйнують озоновий шар. 

 

Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

В значній мірі на стан атмосферного повітря впливають транскордонні перенесення 

шкідливих речовин з країн центральної Європи, однак, відсутність мереж постів контролю 

не дає можливості реально оцінити величину впливу транскордонних забруднень на 

загальний стан атмосферного повітря області. 

 

2.2.5. Акустичне забруднення 

Основними джерелами шуму в місті є автотранспорт, промислово-виробничі 

підприємства. Проблема транспортної зашумленості міста є складовою загально-міської 

екологічної ситуації. Інтенсивність транспортних потоків на основних міських магістралях 

(вул. С. Бандери, А. Міцкевича, Т. Шевченка) створюють найбільшу зашумленість з 

перевищенням нормативного рівня 65 дБА (СН 173-96) на 10-18 одиниць. 

Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 санітарні розриви від краю основної частини 

магістральних вулиць до лінії регулювання житлової забудови потрібно приймати не менше 

25-50 м. 
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Згідно замірів, що проводилися Галицькою санепідемстанцією, рівень звуку 

(еквівалентний) в районі автостанції становить 82 дБА, в районі вул. Міцкевича 72-74 дБА, а 

максимальний рівень звуку відповідно: 83 дБА та 81-82 дБА, фоновий рівень звуку відповідно: 

60 дБА та 54-56 дБА.  

 

2.2.6. Радіаційне забруднення 

Радіаційний фон на території Івано-Франківської області у 2018 році вимірювався 

Івано-Франківським обласним центром гідрометеорології на п’яти метеостанціях: Івано-

Франківськ, Долина, Коломия, Яремче та Пожижевська. Загальні показники радіоактивного 

забруднення атмосферного повітря на території області за 2018 рік не перевищують рівень 

природного гама-фону, в порівнянні з попереднім роком ці величини суттєво не змінилися.  

В області відсутні об’єкти атомної енергетики, а також підприємства по видобуванню 

та переробці уранової руди. На території Івано-Франківської області радіоактивні відходи 

відсутні. 

Місто Бурштин Івано-Франківської області в перелік територій, забруднених в 

результаті аварії на Чорнобильській АЕС (Постанова № 106 від 23.07.91 р.) не входить. Рівні 

гама-фону не перевищують 12-14 мкр/год, а щільність забруднення цезієм 134,137 не 

перевищує норми 1 кн/км2. 

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 не 

виявлено перевищення вмісту цезію-137 і стронцію-90 понад встановлених допустимих рівнів 

вмісту радіонуклідів. 

 

2.2.7. Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання на території міста є електропідстанція 

ПС-35/10 кВ, існуючі трансформаторні підстанції напругою 10/0,4кВ та коридори ЛЕП 

напругою 330кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ із охоронними зонами 25 м, 20 м, 15 м і 10 м відповідно 

ДБН Б.2.2-12:2019. 

 

2.2.8. Поводження з відходами 

В місті Бурштин існує планово-регулярне очищення, якою охоплено 85% житлових 

будинків.  Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на сміттєзвалищі пл. 3,7 

га розташоване на відстані 10 км на південь від міста між селами Різдвяне і Німшин. Яке 

вичерпало свій земельний ресурс (100 % наповненості) і не відповідає санітарним та 

екологічним нормам. Дане сміттєзвалище підлягає рекультивації з санацією для відновлення 

екологічного балансу грунту і водойм порушених в результаті діяльності людини. Рідкі 

побутові відходи знешкоджуються на очисних спорудах промпобутової каналізації. На 

вулицях міста на 22 ділянках встановлено 168 контейнерів. 

Для санітарного очищення використовуються 24 машини транспортних засобів у т.ч. 2 

асенізаційні, 3 сміттєвози, 9 тракторів, 2 прибиральні машини, 8 бортових машин. Крім того є 

4 легкових автомобілів.        
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Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

розрахунковий обєм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць за проектної 

чисельності населення міста 16,9 тис. осіб складе 5,1 тис. тонн/рік (25 тис. м3/рік) . До 

існуючого звалища-полігону прокладена дорога з твердим покриттям. Системи інженерного 

обладнання, свердловини для спостереження за станом підземних водоносних горизонтів і 

лабораторним контролем відсутні. Територія не задовільняє потребам на розрахунковий 

строк. В даний час розробляється проект сміттєпереробного підприємства на 5 тис.кг/год ( 43,8 

тис. тонн/рік) із сміттєсортувальною станцією для Галицького району. Завод розмітиться на 

території старих очисних споруд в районі Демешківської сільської ради. Залишки відходіввід 

сміттєпереробного заводу складуються на території старих очисних споруд площею 5,1 га. 

Рідкі відходи передбачається вивозити на зливні станції, з подальшою подачею на очисні 

споруди промпобутової каналізації. На кінець розрахункового строку генерального плану 

намічається каналізування усієї забудови міста, тому обєм відходів має поступово 

зменшуватися. 

Для санітарного очищення міста існуюча кількість транспортних засобів майже 

повністю задовольнить потреби з можливою заміною новими. Парк для зберігання і 

обслуговування транспортно-прибиральних засобів передбачається розмістити в районі 

очисних споруд. 

Захоронення мертвих тварин проводиться на скотомогильнику з біологічними 

камерами, розміщеному між с. Коростовичі і урочищем «Касова гора» за дачними ділянками. 

 

Санітарне та епідемічне благополуччя населення 

- Реалізація програм, що пов’язані з повномасштабною реконструкцією та 

модернізацією енергоблоків ДТЕК Бурштинської ТЕС, а також проектів по будівництву 

установок для генерації електричної енергії з використанням енергії біомаси, біогазу, тощо. 

У 2010 році Україна приєдналася до європейського Енергетичного співтовариства і 

зобов’язалася до 2018 року виконати жорсткі вимоги ЄС щодо зниження впливу ТЕС на 

екологію. ДТЕК інвестує значні кошти у зменшення рівня викидів в атмосферу та мінімізацію 

негативного впливу на середовище: 

- Реконструкція блоку №5 з заміною електрофільтрів Бурштинської ТЕС та 

капітальні ремонти енергоблоків №3 та №4 – 203 р. на суму 545,5 млн грн.  

В рамках реконструкції блоку №5 модернізовано котлоагрегат, турбіну, 

турбогенератор, електротехнічну частину блоку, системи контролю і управління цього 

енергоблоку. З метою охорони атмосферного повітря замінено старі електрофільтри на нові 

фірми «RAFAKO – SA» (Польща), проведено заміну димососів і газоходів. Завдяки новим 

електрофільтрам забезпечується зменшення екологічних показників по викидах твердих 

частинок в атмосферу до рівня не більше 50 мг/м3.  

- У 2013 році розпочато маштабний проект нарощування ярусів золовідвалу №3, 

що дає можливість створити зведені ємності для складування промислових відходів без 

виділення додаткових ділянок землі.  

Загальна вартість проекту, котрий заплановано завершити в 2022 році, становить               

97 млн. грн. В рамках першої черги реалізації цього проекту проводиться заміна золопроводу, 

оскільки нині діючий втратив свою продуктивність на 90 %. Завдяки влаштуванню нового 

золоприводу покращиться транспортування зволоженої золи з промислового майданчика 
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ДТЕК Бурштинська ТЕС на золовідал №3, підвищиться надійність та економічність роботи 

обладнання золовидалення ТЕС, зменшаться експлуатаційні витрати. 

- Реконструкція основного обладнання енергоблоків ТЕС збільшують сумарну 

видавану потужність станції і навантаження на розподільчі пристрої, що супроводжує 

необхідність модернізації ВРП, як важливої складової частини оновлення всієї ТЕС загалом. 

Модернізація ВРП продовжить термін експлуатації електротехнічного обладнання 

розподільчих пристроїв на 25 років, підвищить надійність і економічність роботи станції 

загалом. Модернізація ВРП проводиться для підвищення його надійності та експлуатації 

придатності, адже обладнання експлуатується з 50 – 70 –х років минулого століття й уже 

фізично та морально застаріло. 

У 2014 році планується технічне переоснащення відкритих розподільчих пристроїв 

(ВРП) ДТЕК Бурштинської ТЕС. Інжинірингова компанія «Електроналадка» (ДТЕК) 

розробить проектну документацію на реконструкцію ВРП для визначення технічних, 

технологічних, екологічних та інженерних рішень об’єкта. На 2014 – 2018 роки заплановано 

закупівлю обладнання, проведення демонтажних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт. 

Вартість угоди складає 186,93 млн. грн. Роботи повинні були завершити до вересня 2019 року. 

- Розробка техніко – економічного обгрунтування будівництва сучасного 

енергоблоку потужністю 800 МВт (грант USTDA – Агенство по торгівлі і розвитку 

Сполучених Штатів Америки профінансує американське агенство на 600 тисяч доларів). 

Американське агенство зацікавлене в підтримці своїх виробників. Так як ТЕО буде розробляти 

американська сторона, ДТЕК буде запропоновано технічне рішення з використанням 

технологій виробників із США. Всього до 2030 року ДТЕК планує виділити на комплексну 

модернізацію і нове будівництво енергоблоків до 20 млн.доларів США. Це сприятиме 

поліпшенню екологічних показників роботи електростанції, відповідно до реконструкції 

зменшаться в 30 разів. 

Модернізація енергогалузі, проведення її до екологічних норм Європейського 

енергосуспільства дозволить повністю замінити чотири існуючих застарівших блоки, які були 

побудовані в 1960 – х роках, потужністю по 200 МВт кожний. Будівництво нового блоку також 

підвищить енергоефективність станції в цілому і значно зменшить шкідливі викиди пилу, 

сірчаних і азотних сполук. Це позитивно відобразиться на екосистемі Івано-Франківської 

області. 

 

2.2.9. Кладовища та інші місця захоронення 
 

В Бурштині є 3 кладовища: 

1. На вул. Поперечній Єврейське кладовище площею 1,3 га, було закрите до 1939 

року, захоронення не проводяться. Підлягає охороні, як пам’ятка історії – меморіальний 

комплекс. 

2. В центральній частині на вул. Бандери, Міцкевича на площі 2,5 га, закрите 

(розпорядженням Бурштинської міської ради від 22 липня 2008р. №208) з дозволом поховання 

в особливих випадках по узгодженню з Бурштинською міською радою. На даному кладовищі 

є резерв для 30 поховань. На вул. Бандери в районі кладовища є централізоване 

водопостачання і каналізація. 

3. В північній частині міста на відстані 170 м від вул. Бандери є діюче кладовище 

площею 2,6 га, на якому є вільні території для поховань - 1,5га.  
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Рішеннями генерального плану виділено території для розширення кладовища в 

північному напрямку існуючого (діючого) кладовища площею 2,4га. 

Біля Бурштинської ТЕС розміщений цех утилізації відходів виробництва.  В районі 

с.Бовшів (8км) від міста Бурштин розташований цех для виробництва зольно-цементної цегли. 

 

2.2.11. Природно-заповідний фонд 

Бурштинське лісництво і Бурштинське водосховище входять в склад Галицького 

Національного природного парку, які мають рекреаційне та природоохоронне значення, є 

місцем гніздування, розведення і зимівлі багатьох рідкісних видів птахів. 

На лівому березі річки Гнила Липа поблизу м. Бурштин знаходиться комплексна 

памятка природи загальнодержавного значення «Касова гора» площею 65 га – єдине місце в 

області, де збереглися унікальні угрупування степової рослинності (понад 300 видів), значна 

частина з яких занесена до Червоної книги України. 

За даними Департаменту екології та природних ресурсів відповідно до додатку №1 

Указу Президента України від 09.08.2004р. №877/204 передбачено, що 3,0 га земель 

Бурштинської міської ради надані у постійне користування Галицькому національному 

природному парку. 

Відповідно до проекту землеустрою розробленого ДП “Івано-Франківський інститут 

землеустрою” в 2006 році Галицькому національному природному парку відведено 2 (дві) 

земельні ділянки. 

Табл.2.2.11.1. 

Назва 

землекористувача 

 

Загальна 

площа, 

га 

В тому числі 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

Забудовані 

 

Всього 

в т.ч. 

під 

будівлями 

під 

проїздами, 

проходами та 

площадками 

Бурштинський 

держлісгосп 

(лісництво) 

0,3375 - 0,3375 0,0322 0,3053 

Бурштинська міська 3,0000 3,0000 - - - 

Всього 3,3375 3,0000 0,3375 0,0322 0,3053 

 

Також природоохоронні території у місті Бурштин представлені системою 

прибережних захисних смуг р. Гнила Липа та струмків – 25 м, ставків площею водного 

дзеркала менше 3 га – 25 м. 

Господарське використання земель даної території регламентується дією Земельного та 

Водного кодексів України та Постановою КМУ №502 від 13. 05. 96 р.  

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а 

також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
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- 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 звалиш 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 смуги річки Гнила Липа та інших водних об’єктів в натурі (на 

місцевості) на території міста Бурштин спеціалізованими землевпорядними організаціями на 

існуючій кадастровій базі. 

Згідно проектних рішень генерального плану території прибережних захисних смуг 

розглядаються, як складова екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення 

та благоустрою. 

 

Об’єкти Смарагдової мережі 

Відповідно до даних публічної кадастрової карти до західної межі м. Бурштин 

прилягають території віднесені до Смарагдової мережі.  

 

 
 

Рис.2.2.11.1. Об’єкти Смарагдової мережі відповідно Публічної кадастрової карти 
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2.2.12. Історико-культурний фонд 

Пам’ятки природи  

Частина території міської ради і прилеглі території входять в склад Національного 

природного парку (куди ввійшли ліси Бурштинського лісництва, Бурштинське водосховище 

на річці Гнила Липа, яке має рекреаційне та природоохоронне значення, є місцем гніздування, 

розведення і зимівлі багатьох рідкісних видів птахів. 

На лівому березі річки Гнила Липа знаходиться комплексна памятка природи 

загальнодержавного значення «Касова гора» площею 65 га – єдине місце в області, де 

збереглися унікальні угрупування степової рослинності (понад 300 видів), значна частина з 

яких занесена до Червоної книги України. Крім цього, вивчається питання  заповідання ріки 

Гнила Липа разом із прибережною смугою, яка у процесі формування екомережі 

виконуватиме роль екологічних коридорів. 

Режим території національного природного парку  визначається відповідно до                          

ст. 20-23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 

 

Пам’ятки археології  

В реєстр памяток археології місцевого значення занесено курганний могильник 

«Бурштин І», який знаходиться в урочищі «Татарські могили» (східна околиця) площею 0,5 га 

та поселення «Бурштин-ІІ»- багатошарова голіградська культура франійського гальштату 

пшеворська культура, черняхівська культура, яке знаходиться в урочищі «Під лісом» 

(північно-східна околиця) площею 0,5га. 

 

Пам’ятки історії , культури, архітек тури  

На території міста Бурштин знаходяться такі пам’ятки: 

- 5 пам’ятників – Т.Г.Шевченку, невідомому солдату,  скульптура поетеси Марти 

Гай, вчителю і О.Басараб; 

- 2 музеї – ОУН-УПА і Історико-етнографічний; 

- 7 культових споруд; 

- 1 монастир; 

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини їх паспортизація та визначення меж 

покладається на державні органи охорони культурної спадщини. У майбутньому за умови 

розробки облікової документації на пам’ятки культурної спадщини відповідні зміни мають 

бути враховані у порядок землекористування. 

 

2.2.13. Стан здоров’я населення 

Відповідно соціально-економічного паспорту м. Бурштин 2019 року на на території 

міської ради проживає за оцінкою, за попередніми даними 15328 осіб (станом на 01.01.2020 

року за даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в Івано-

Франківській області), у тому числі 15 тис. – у м.Бурштині, 0,3 тис. – у с.Вигівка. Упродовж 

2019 року чисельність наявного населення зменшилась на 65 осіб за рахунок природного (на 

45 осіб) та міграційного (на 20 осіб) скорочень.  

Міграційний приріст по місту склав: - -20 осіб, кількість прибулих – 217 осіб, кількість 

вибувших – 237 осіб (за даними сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб виконавчого органу міської ради).  
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Природний рух населення по місту – скорочення - -45 осіб, кількість новонароджених 

– 118 осіб, кількість померших – 163 осіб, (у 2018 році – 126 та 184 особи відповідно).  

Значних змін в динаміці населення в останні роки не спостерігалось. Зменшення 

чисельності населення відбулось за рахунок природного та міграційного скорочень. 

Табл.2.2.13.1 

Назва показника Одиниці вимірювання Результат 

Чисельність наявного 

населення на кінець 

звітного року (на 1 січня 

наступного за звітним 

року) 

 

 

осіб 

 

 

15328 

Чисельність постійного 

населення на кінець звітного 

року 

 

осіб 

 

15212 

Загальний приріст 

(скорочення) чисельності 

населення 

 

осіб 

 

-65 

Кількість живонароджених осіб 118 

Кількість померлих осіб 163 

Природний приріст, 

скорочення(-) 

осіб -45 

кількість прибулих осіб 217 

кількість вибулих осіб 237 

Міграційний приріст, 

скорочення(-) 

осіб -20 

Міграційний приріст, 

скорочення(-) міждержавної 

міграції 

 

осіб 

 

1 

 

Стан здоров’я населення оцінюється, зокрема за тенденцією та кількістю вперше 

зареєстрованих випадків захворювань, загальної кількості захворюваності, відомостей про 

померлих новонароджених. Статистику по зазначеним показникам подано нижче. 

Існуючі статистичні дані говорять про такі загальні тенденції в області та районі як 

зниження народжуваності, підвищення показника смертності, підвищення питомої ваги 

населення старшого пенсійного віку, зниження середньої очікуваності тривалості життя. В 

цілому тенденції різкого або негативного погіршення стану здоров’я населення немає. 

Відповідно звіту Центру медичної статистики МОЗ України про медичну допомогу 

дітям за 2019 рік наведено наступні статистичні дані. 

Табл.2.2.13.2. 

Кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу ОЗ 

№ 

п/п 
Найменування 

Число 

новонароджених 

А Б 1 

1 Число новонароджених, які надійшли 

під нагляд даного закладу 

 

 Івано-Франківська 11 988 
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Табл.2.2.13.3. 
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Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

у тому числі: 

н
о
в

о
у
т
в

о
р

ен
н

я
 

х
в

о
р

о
б
и

 н
ер

в
о
в

о
ї 

х
в

о
р

о
б
и

 

х
в

о
р

о
б
и

 с
и

ст
ем

и
 

к
р

о
в

о
о
б
іг

у
 

х
в

о
р

о
б
и

 о
р

г
а
н

ів
 

д
и

х
а
н

н
я

 

х
в

о
р

о
б
и

 ш
к

ір
и

 т
а
 

п
ід

ш
к

ір
н

о
ї 

к
л

іт
к

о
в

и
н

и
 

х
в

о
р

о
б
и

 к
іс

т
к

о
в

о
-

м
’я

зо
в

о
ї 

си
ст

е
м

и
 і

 

сп
о
л

у
ч

н
о
ї 

т
к

а
н

и
н

и
 

х
в

о
р

о
б
и

 с
еч

о
-с

т
а
т
ев

о
ї 

си
си

т
ем

и
 

у
р

о
д

ж
ен

і 
а
н

о
м

а
л

ії
 

(в
а
д

и
 р

о
зв

и
т
к

у
),

 

д
еф

о
р

м
а
ц

ії
 т

а
 

х
р

о
м

о
со

м
н

і 
п

о
р

у
ш

ен
н

я
 

т
р

а
в

м
и

, 
о
т
р

у
єн

н
я

 т
а
 

д
ея

к
і 

ін
ш

і 
н

а
сл

ід
к

и
 д

ії
 

зо
в

н
іш

н
іх

 п
р

и
ч

и
н

 

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 

 



 

 

Табл.2.2.13.3. 

Кількість дітей, які перебувають на обліку (не включаючи дані щодо дітей в будинках дитини, дитячих будинках, школах-

інтернатах) 

№ 

п/п 
Найменування 

Знаходилось 

під 

наглядом на 

початок 

звітного 

року 

У звітному році 

Перебуває під 

наглядом на 

кінець звітного 

року 

надійшли 

під 

нагляд 

вибуло 

з-під 

нагляду 

померло 
у т.ч. поза 

стаціонаром 
усього 

з них 

хлопчиків 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

1 Усього дітей 0-17 років включно 

 Івано-Франківська 275 410 12 551 15 862 76 33 272 

023 

137 059 

2 Діти у віці до 14 років включно 

 Івано-Франківська 232 455 12 543 1 475 60 24 229 

820 

115 147 

3 у тому числі діти у віці до 1 року життя 

 Івано-Франківська 13 293 12 082 11 18 8 12 719 6 443 

4 Підлітки 15-17 років включно 

 Івано-Франківська 42 955 8 14 387 16 9 42 203 21 912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Табл. 2.2.13.4. 

Захворюваність і смертність дітей у віці до 1 року 

№ 

п/п 
Найменування. Шифр за МКХ - 10 

Зареєстровано 

хвороб, 

установлених 

вперше в житті 

Померло 

Із загальної 

кількості 

померлих 

(гр.3) - 

померло 

поза 

стаціонаром Усього 
з них 

хлопчиків 
Усього 

з них 

хлопчиків 

А Б 1 2 3 4 5 

1.0 Усього захворювань                           A00-T98      

 Івано-Франківська 24 999 13 057 18 11 8 

2.0 з них: Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00-

B99 

     

 Івано-Франківська 397 203 0 0 0 

2.1 у т.ч.: кишкові інфекційні хвороби       A00-A09      

 Івано-Франківська 148 75 0 0 0 

2.2 туберкульоз                                  А15-А19      

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

2.3 хвороба зумовлена вірусом імунодефіциту людини 

В20-В24 

     

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

3.0 Новоутворення                                С00-D48      

 Івано-Франківська 106 46 0 0 0 

3.1 у т.ч. злоякісні нооутворення - усього       C00-C97      

 Івано-Франківська 1 1 0 0 0 

4.0 Хвороби крові і кровотворних органів         D50-D89      

 Івано-Франківська 2 001 1 099 0 0 0 

4.1 у т.ч. анемії                                D50-D64      

 Івано-Франківська 1 925 1 042 0 0 0 

4.2 гемофілія                       D66,67,68.0,1,4      
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 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

5.0 Хвороби ендокринної системи, розладу харчування 

Е00-Е90 

     

 Івано-Франківська 1 161 538 1 1 0 

5.1 у тому числі уроджений гіпотиреоз            E03.0,1      

 Івано-Франківська 1 0 0 0 0 

5.2 цукровий діабет                              E10-E14      

 Івано-Франківська 1 1 0 0 0 

5.3 фенілкетонурія                               Е70.0      

 Івано-Франківська 4 1 0 0 0 

6.0 Розлади психіки та поведінки   (F51. F93. F94. 

F98.2,3,4  F99.2) 

     

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

7.0 Хвороби нервової системи                     G00-G99      

 Івано-Франківська 525 275 0 0 0 

7.1 у т.ч.: дитячий церебральний параліч       G80      

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

8.0 Хвороби ока та придаткового апарату          H00-H59      

 Івано-Франківська 950 507 0 0 0 

8.1 у тому числі ретинопатія недоношених     

H35.1,2,H33.4 

     

 Івано-Франківська 6 2 0 0 0 

9.0 Хвороби вуха та сосковидного відростку       H60-H95      

 Івано-Франківська 673 348 0 0 0 

10.0 Хвороби системи кровообігу                   I00-I90      

 Івано-Франківська 15 7 0 0 0 

11.0 Хвороби органів дихання                      J00-J99      

 Івано-Франківська 14 324 7 401 0 0 0 

11.1 у т.ч. гострі інфекції верх.дих.шляхів,пневмонії, грип      

 Івано-Франківська 13 646 6 903 0 0 0 

12.0 Хвороби органів травлення                    K00-K93      

 Івано-Франківська 1 401 805 0 0 0 
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13.0 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини       L00-

L99 

     

 Івано-Франківська 1 253 651 0 0 0 

14.0 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 

тканини 

     

 Івано-Франківська 13 10 0 0 0 

15.0 Хвороби сечостатевої системи                 N00-N99      

 Івано-Франківська 125 67 0 0 0 

16.0 Окремі стани, які виникли в перинатальному періоді 

P05-P96 

     

 Івано-Франківська 1 552 813 0 0 0 

17.0 Уроджені аномалії                            Q00-Q99      

 Івано-Франківська 452 261 11 7 3 

17.1 у тому числі розщілина хребта                    Q05      

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

17.2 інші вроджені вади розвитку нервової системи      

 Івано-Франківська 18 10 1 1 0 

17.3 уроджені вади розвитку системи кровообігу    Q20-

Q28 

     

 Івано-Франківська 72 40 5 3 2 

17.4 розщеплення губи і піднебіння      

 Івано-Франківська 12 7 0 0 0 

17.5 уроджена відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки      

 Івано-Франківська 4 2 0 0 0 

17.6 інші вроджені вади розвитку травлення Q38-

Q40,Q42-Q45 

     

 Івано-Франківська 34 22 0 0 0 

17.7 неопущення яєчка                                  Q53      

 Івано-Франківська 47 47 0 0 0 

17.8 інші вроджені вади розвитку сечостатевої системи      

 Івано-Франківська 50 36 1 0 0 

17.9 уроджені деформації стегна                        Q65      
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 Івано-Франківська 61 19 0 0 0 

17.10 уроджені денформації ступні                       Q66      

 Івано-Франківська 31 16 0 0 0 

17.11 інші вроджені вади розвитку та деформації кістково-

м'язової системи 

     

 Івано-Франківська 68 32 0 0 0 

17.12 інші вроджені вади розвитку Q10-Q18,Q30-Q34,Q80-

Q89 

     

 Івано-Франківська 47 26 4 3 1 

17.13 хромосомні аномалії, не класифіковані в інших 

рубриках 

     

 Івано-Франківська 8 4 0 0 0 

17.14 з них хвороба Дауна                             Q90      

 Івано-Франківська 8 4 0 0 0 

18.0 Симптоми,ознаки та відхилення від норми      R00-

R99 

     

 Івано-Франківська 9 3 3 2 3 

18.1 у т.ч. лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту 

(ВІЛ) 

     

 Івано-Франківська 1 0 0 0 0 

18.2 синдром раптової смерті немовляти                R95      

 Івано-Франківська 0 0 0 0 0 

19.0 Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин     S00-T98 

     

 Івано-Франківська 42 23 3 1 2 

20.0 Крім того, безсимтомна інфекція, спричинена ВІЛ      

Z21 

     

 Івано-Франківська 1 0 0 0 0 
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Табл.2.2.13.5. 

Профілактичні огляди дітей та їх результати  

№ 

п/п 
Найменування 

Оглянуто 

Виявлено при профілактичних оглядах 

з пониженням гостроти 
з дефектами мови зі сколіозом з порушен.осанки 

слуху зору 

усього 
з них 

хлопчики 
усього 

з них 

хлопчиків 
усього 

з них 

хлопчиків 
усього 

з них 

хлопчиків 
усього 

з них 

хлопчиків 
усього 

з них 

хлопчиків 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Усього дітей 0-17 років включно 

  Івано-

Франківська 

271 

506 

136 790 763 363 12 309 5 815 3 698 1 931 3 934 2 003 9 949 5 010 

2 у т.ч.: дошкільного віку 

  Івано-

Франківська 

95 030 46 712 123 59 1 234 611 1 900 1 005 114 56 555 293 

3 що почали навчання з: 6 років 

  Івано-

Франківська 

14 376 7 569 61 29 516 282 697 357 86 45 369 181 

4 з 7 років 

  Івано-

Франківська 

5 624 3 052 35 19 287 133 217 111 75 43 276 137 

5 школярі 2-8 класів 

  Івано-

Франківська 

113 

967 

57 055 298 127 7 596 3 479 679 358 2 292 1 136 6 124 3 108 

6 школярі 9-11 класів 

  Івано-

Франківська 

33 122 16 682 198 103 2 164 1 027 167 86 1 164 612 2 269 1 151 

7 Крім того, діти, яких передали під нагляд поліклініки для дорослих 

  Івано-

Франківська 

14 322 7 194 59 33 741 382 31 17 385 194 534 288 



 

Серед факторів, що впливають на стан здоров’я, найважливішими є: забезпечення 

населення установами громадського обслуговування і закладами охорони здоров’я та стан 

довкілля і сприятливість санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності на території міста.  

Наведена вище інформація засвідчує потребу в покращенні системи соціально-

економічних підходів щодо підвищення рівня медичного обслуговування населення, 

забезпечення закладами охорони здоров’я відповідно державних будівельних норм. 

Важливим фактором забезпечення здоров’я населення є створення максимально 

сприятливих умов для життєдіяльності населення міста.  

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов реалізується шляхом повного охоплення 

території міста об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема централізованого 

водопостачання (якісними та в достатній кількості питними водами) і водовідведення, 

санітарного очищення території; забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності виробничо-

комунальних зон із сельбищною та ландшафтно-рекреаційною зонами на існуючих та 

перспективних ділянках містобудівного освоєння. Реалізація цих завдань передбачається 

шляхом запровадження комплексу намічених інженерно-планувальних заходів на період 

реалізації генерального плану. В проекті передбачені заходи щодо налагодження 

систематичного контролю санітарно-гігієнічного стану середовища проживання.  

 

Охорона здоров’я 

Згідно даних соціально-економічного паспорту м. Бурштин (2019р.) медичне 

обслуговування мешканців м. Бурштин здійснюється медичним лікувально-профілактичним 

закладом – КНП «Бурштинська центральна міська лікарня. За видом, обсягами, характером 

надання медичної допомоги та системою організації роботи міська лікарня багатопрофільна. 

Крім надання стаціонарної допомоги по 11 профілях в поліклініці надається допомога 

населенню по 14 профілях.  

Лікарня обслуговує 22,3 тис. населення: 15,3 - міського, 7,0 тис. - сільського населення 

Бурштинського куща.  

На даний час в лікарні працює поліклінічне відділення, яке відвідує близько 160 тис. 

пацієнтів в рік і стаціонарне відділення на 120 ліжок. Щороку лікується близько 5,0 тис. 

хворих. Функціонують інші параклінічні відділення: лабораторія, фізіотерапія, функціональна 

діагностика, патанатомія, рентгенологія, ЛФК і масаж господарсько-обслуговуючий персонал, 

пункт збору та переливання донорської крові та ін.  

Крім того, в Бурштинській міській лікарні функціонує цілий ряд допоміжних служб, які 

необхідні для діагностики та лікування хворих: лабораторна служба, рентгенслужба, служба 

регіональної діагностики, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет лікувальної фізкультури та 

масажу, аудіометричний кабінет, пункт збору та переливання донорської крові.  

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради (КНП) є лікувально-профілактичним 

закладом охорони здоров’я, здійснює управління медичним обслуговуванням населення, 

вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.  

КНП створено рішенням Бурштинської міської ради №02/52-18 від 26 квітня 2018 року, 

є комунальної форми власності територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка. Кількість 

штатних одиниць станом на 01.01.2020р. – 44,5 штатні одиниці, з них:  

лікарі – 10,5 штатних одиниць;  

середній медичний персонал – 18 штатних одиниць;  

молодший медичний персонал – 3,5 штатних одиниць;  
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інші – 12,5 штатних одиниць.  

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої 

амбулаторної допомоги на засадах сімейної медицини.  

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:  

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням 

фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я.  

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних станів.  

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними 

захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає 

комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.  

4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи 

психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з 

надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.  

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують 

екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги.  

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та 

забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів з 

урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.  

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами 

ризику розвитку окремих захворювань.  

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог 

календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про 

інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на 

щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.  

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок 

і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших 

психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та 

формування навичок здорового способу життя.  

10. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.  

11. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, 

що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня 

болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних 

речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування 

больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, 

нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; 

координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.  

12. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної 

допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.  

13. Участь у державній програмі «Доступні ліки»  
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14. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків 

непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи, а також 

лікарських свідоцтв про смерть.  

15. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких 

впливають на здоров’я.  

16. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я. 

 

2.3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ (SWOT АНАЛІЗ) 

 

Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у галузі екології та охорони 

довкілля було проведено у Стратегії міста Бурштин до 2020 року і наведено нижче у вигляді 

SWOT-аналізу. 

Табл.2.3.1. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 - дебет води достатній для забезпечення 

споживачів індустріальному парку 

- розроблений національний план 

скорочення викидів у відповідності до 

Європейських директив (узгоджений з ЄС) 

- регулярно сплачується екологічний 

податок 

- діюче Комунальне підприємство 

«Житловик» 

- налагоджена система роздільного збору 

ТПВ 

- безкоштовний вивіз сміття з приватного 

сектору 

- в стадії розробки оптимізована схема 

водопостачання та водовідведення 

- висока зношеність мереж 

водопостачання та насосного 

обладнання (великі втрати, погіршення 

якості води); 

- питна вода з урочищ Корчево і 

Коростовичі не відповідає нормам по 

показникам жорсткості 

- висока зношеність та застаріле 

обладнання в лабораторії по 

визначенню якості питної води 

- відсутня система централізованого 

відводу каналізаційних стоків 

стосовного  індивідуального сектору 

забудови призводить до забруднення 

грунтових вод, природних джерел 

водопостачання і водосховища 

- стихійний полігон для ТПВ вичерпав 

свої можливості 

- відсутня територія для утилізації ТПВ 

(сміттєпереробний комплекс) 

- відсутність обладнання для очистки 

вихідних димових газів станції 

- низька ефективність роботи існуючих 

електрофільтрів 

- висока капіталоємність очисного 

обладнання 

- встановлення сучасного газоочисного 

обладнання можливе тільки на 

реконструйованих або нових 

енергоблоках 
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Можливості Загрози 

 - рішення щодо використання екологічних 

коштів на цільові екологічні 

- проекти (громада, 25%, область 55%, 

держава 20%) залучення приватних 

компаній до збору, переробкиТПВ 

- розвиток міжмуніципальної співпраці в 

питанні утилізації ТПВ 

- розробка і впровадження диференціалах 

тарифів для громади (в залежності  від 

того як сортують ТПВ) 

- залучення коштів міжнародних донорів  

(для всіх 

- напрямків) 

- відміна норми бюджетного кодексу 

щодо використання частини 

екологічного податку (50%) на цільові 

екологічні проекти% 

- скасування спеціального цільового 

фонду ОНПС 

- невідповідність тарифів на відпущену 

електроенергію її собівартості 

- НКРЕ відмінила інвестиційну надбавку 

до тарифу на електроенергію 

заборгованість енергоринку за 

відпущену електроенергію 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.4. ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, ЯКЩО ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНУ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 
 

Стан навколишнього природного середовища міста можна характеризувати як 

задовільний. 

На перспективу генеральний план передбачає територіальний розвиток населеного 

пункту з повним інженерним забезпеченням, благоустроєм та озелененням, інженерним 

захистом території, розвитком системи транспорту, екологічним оздоровленням середовища 

та умов проживання населення.  

У випадку, якщо проект генерального плану м. Бурштин не буде затверджений дані 

стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних 

показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.  

Однією із пріоритетних цілей «Програми охорони навколишнього природного 

середовища Івано-Франківської області до 2025 року» є зменшення викидів забруднюючих 

речовин та покращення стану атмосферного повітря. Згідно рішень генерального плану на 

перспективу, у відповідності з Програмою, передбачається збільшення території освоєння 

житловою забудовою та екологічно орієнтований розвиток виробничо-комунального і 

транспортного сектору, збільшення площі зелених насаджень загального користування тощо. 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, нові рішення щодо екологічно 

спрямованої розбудови вулично-дорожньої мережі не будуть реалізовані, вплив транспорту на 

атмосферне повітря і здоров'я населення буде зростати. 

Якщо генеральний план не буде впроваджений, не набудуть чинності сучасні 

екологічні зміни у функціонуванні усіх структур господарського комплексу міста, а 

відповідно знизиться рівень комфортності проживання та здоров’я населення.  

Відсутність оновленого генерального плану та плану зонування території з належним 

функціональним зонуванням раціонального використання території та визначення її певного 

цільового призначення, невиконання низки заходів щодо інженерної підготовки та захисту 

території, ймовірно призведе до подальшого продовження процесів підтоплення 

призаплавних ділянок сельбищних територій, неефективного використання заплавних 
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ділянок, що призведе до активізації існуючих процесів підтоплення і надалі матиме 

негативний вплив на якість поверхневих вод.  

Відсутність заходів з санітарного благоустрою території, сприятиме подальшому 

утворенню стихійних звалищ і створюватиме передумови для негативного впливу на здоров'я 

населення, і не сприятиме покращенню санітарних умов в місті Бурштин.  

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності є найважливішим 

фактором для підтримки здоров’я населення. Реалізація цих умов в генеральному плані 

передбачається через повне охоплення існуючої та перспективної території і населення міста 

об’єктами та мережами ефективно функціонуючої інженерної інфраструктури (якісне 

централізоване водопостачання та водовідведення, раціональна зливова каналізація, санітарне 

очищення території) та громадського обслуговування, якісними транспортними послугами, 

забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності виробничо-комунальних і сельбищних зон. 

Першочерговим серед перелічених питань є забезпечення населення якісною питною водою.  

Розширення площі житлової забудови і господарського сектору міста без урахування 

екологічних вимог та відповідного забезпечення системами інженерної інфраструктури 

(тепло-, електро-, газопостачання) може мати тенденцію до проявлення негативних впливів на 

довкілля і умови проживання. 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, рівень повного забезпечення 

закладами громадського обслуговування, в т.ч. закладами охорони здоров’я, соціального 

захисту, оздоровлення та відпочинку, тобто запланованого поліпшення стану соціально-

побутового обслуговування населення не відбудеться, існуючі показники здоров’я населення 

більш ймовірно залишатимуться без змін.  

Невиконання заходів з розміщення закладів охорони здоров’я і установ соціального 

призначення негативно впливатиме на доступність/рівень медичного і соціального 

обслуговування населення та упередження щодо його захворюваності. 

- Містобудівний аналіз ситуації показав, що існуюча планувальна структура 

м.Бурштин характеризується рядом недоліків, до основних з яких відносяться: 

- Наявність значної кількість планувальних обмежень на території міста, що 

пов’язано із розміщенням в сельбищній території виробничих та комунальних об’єктів, 

кладовищ, об’єктів для зберігання та обслуговування автомобільного транспорту тощо, 

внаслідок чого значна кількість житлової забудови потрапляє в межі санітарно-захисних зон 

(СЗЗ) від різних джерел. 

- Відсутність на території міста достатньої кількості зелених насаджень 

загального користування та впорядкованих місць відпочинку. 

- Відсутність на території міста єдиної системи зелених насаджень. 

- Наявність значних територій, зайнятих непрацюючими промисловими 

об’єктами. 

- Невідповідність параметрів існуючих вулиць нормативним показникам, 

недосконалий транспортний зв’язок між різними районами міста та прилеглими територіями. 

- Наявність неосвоєних земельних ділянок, що не використовуються та 

знаходяться в занедбаному стані. 

- Невпорядкованість частини існуючої житлової забудови, особливо в північній 

та західній частині міста.  
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- Проходження значних транзитних транспортних потоків через центральну 

частину міста, що створює дискомфорт для населення та погіршує стан навколишнього 

середовища. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО 

ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

 

Ділянки, що потенційно зазнають впливу внаслідок проектних рішень  

Генерального плану. 

 

Генеральний план передбачає зміну функціонального використання низки 

територій/ділянок перспективного містобудівного розвитку, що може вплинути на стан 

навколишнього середовища території, умови життєдіяльності населення. В процесі 

стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні рішення територіального 

розвитку населеного пункту, які на думку експертів потребують оцінки їх потенційного 

впливу на головні складові навколишнього природного середовища та умови 

життєдіяльності населення. 

Освоєння території садибної забудови 

Ділянка №1. Квартали проектної садибної забудови обмежені вулицями Шевченка, 

Проектна 4, Проектна 3, Проектна 12; вулицями Незалежності, Проектна 3, Проектна 4, 

Проектна 5; вулицями Проектна 4, Проектна 5, Проектна 6, Проектна 17 знаходяться в західній 

частині міста.  

Ділянка №2. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. Розміщена між 

вулицями Стуса та Проектною 13. 

Ділянка №3. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Розміщена між вулицями 

Молодіжна, Проектна 27 та пров. Проектний 1. 

Ділянка №4. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Розміщена вздовж вулиці 

Вітовського. 

Ділянка №5. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Розміщена між вулицями 

Івасюка та Проектна 2. 

Ділянка №6. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Розміщена на розі вулиць 

Івасюка та Проектна 3. 

Ділянка №7. Квартали проектної садибної забудови знаходяться у центральній частині 

міста. Обмежені вулицями Сагайдачного, О. Басараб, Д. Галицького, Стуса, Лепкого. 

Ділянка №8. Квартали проектної садибної забудови знаходяться у північній частині 

міста. Прилеглі до вилиць Юхвітова, Бандери, Нової, Зеленої. 

 

Освоєння території садибної забудови. Позарозрахунковий період 

Ділянка № 9. Квартали проектної садибної забудови в західній та південно-західній 

частині міста. Обмежені і розміщуються вздовж вулиць Проектна 4, Проектна 6, Проектна 7, 

Проектна 13. 

Ділянка №10. Квартали проектної садибної забудови в північній частині міста. 

Прилеглі до вулиць Шевченка, Сонячна. 
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Ділянка №11. Ділянки проектної садибної забудови в східній частині міста. Розміщені 

вздовж вулиць Торгова. 

Ділянка №12. Квартали проектної садибної забудови в південній частині міста. 

Обмежені вулицями Проектна 32, Проектна 33. 

 

Освоєння території блокованої забудови. Позарозрахунковий період 

Ділянка № 13. Ділянка проектної блокованої забудови в південній частині міста, 

розміщена вздовж вулиці Проектна 13. 

Ділянка №14. Ділянка проектної блокованої забудови в західній частині міста, 

обмежена вулицями Проектна 3, Проектна 11, Проектна 12. 

 

Освоєння території багатоквартирної забудови 

Ділянка № 15. Ділянки проектної багатоквартирної забудови в центральній та південній 

частині міста, прилеглі до вулиць Стуса, Коновальця, Д. Галицького, Проеткна 2,                       

Проектна 16. 

Ділянка №16. Ділянки проектної багатоквартирної забудови в центральній частині 

міста, прилеглі до вулиць О.Басараб, Стефаника. 

Ділянка № 17. Ділянка проектної багатоквартирної забудови в південній частині міста, 

розміщена вздовж вулиці Шухевича. 

Ділянка № 18. Ділянка проектної багатоквартирної забудови в північній частині міста, 

розміщена на розі вулиці Зелена та пров. Проектний 14. 

 

Освоєння території громадської забудови 

Ділянка №19. Квартал громадської забудови в північно-західній частині міста, 

обмежений вулицями Івасюка, Сонячна, Проектна 2, Проектна 3, пров. Проектний 12. 

Ділянка №20. Ділянка громадської забудови в південній частині міста, на розі вулиць 

Стефаника, Коновальця. 

Ділянка №21. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, на розі вулиць 

Галицького, Басараб. 

Ділянка №22. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, на розі вулиць 

Бандери, Будівельників. 

Ділянка №23. Ділянки громадської забудови в центральній частині міста, вздовж пров. 

Проектний 10. 

Ділянка №24. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, на розі вулиць 

Коротка, Л.Українки. 

Ділянка №25. Ділянка громадської забудови в північній частині міста, на розі вулиць 

Бандери, Зелена. 

Ділянка №26. Ділянка громадської забудови в північній частині міста, на розі вулиці 

Проектна 29. 
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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 
 

При розробці звіту про стратегічну екологічну оцінку визначені основні проблеми 

охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я населення на території міста 

Бурштин, надані характеристики можливих впливів природних та техногенних факторів, а 

також ймовірні негативні або позитивні впливи, обумовлені прийнятими планувальними 

рішеннями генерального плану.  

На основі аналізу екологічної ситуації та прийнятих рішень генерального плану, були 

визначені ключові потенційні екологічні проблеми і ризики, їхтериторіальний прояв та          

наведні заходи щодо шляхів їх розв’язання. 

Табл.4.1. 

Потенційні екологічні проблеми і ризики 

 

Основні 

ризики 

Характеристика 

ризиків 

Територіальна 

прив’язка 

Заходи, визначені 

проектом генерального 

плану 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

Викиди 

забруднюючих 

речовин 

пересувними 

джерелами міського 

і транзитного 

транспорту та 

стаціонарними 

джерелами (в межах 

проммайданчиків та  

їх СЗЗ) 

Ділянки 

виробничого 

призначення; 

головні споруди 

системи 

централізованог

о тепло-

енергопостачан

ня; 

магістральна-

вулична мережа 

міста. 

Екологічна модернізація 

виробництвз локалізацією 

джерел впливу і 

запровадженням 

сучасних методів їх 

експлуатації; 

екологізація вулично-

дорожньої мережі міста з 

максимально можливим 

винесенням транзитних 

потоків; поліпшення 

станудоріг; 

запровадження сучасної 

екологічної системи 

тепло-енергопостачання з 

використанням 

альтернативних джерел 

енергії; планувальна 

організація СЗЗ джерел 

забруднення. 
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Стан водного 

басейну 

Відсутність на 

переважній частині 

території 

централізованого і 

водовідведення. 

Скид неочищених 

стоків. 

Погіршення 

гідрологічного 

режиму річок і 

водойм; 

відсутність 

розробленого 

проекту 

землеустрою та 

встановлених згідно 

проекту меж їх ПЗС. 

Сельбищна 

територія, 

виробничо-

комунальні 

зони, заплави 

річки 

Гнила Липа, 

річки Охаба, 

водосховище, 

струмки, 

ставки. 

Повне охоплення 

сельбищної зони 

спорудами та мережами 

централізованого 

водопостачання і 

водовідведення 

Будівництво системи 

зливової каналізації з 

відведенням стоків до 

очисних споруд; 

виконання комплексу 

гідротехнічних заходів. 

Винесення в натуру меж 

ПЗС річок і водойм та 

дотримання їх 

водоохоронного режиму з 

метою їх екологічного 

оздоровлення для 

подальшого 

господарського 

використання; 

ландшафтне 

упорядкування 

прибережних територій 

водойм з організацією 

рекреаційних зон. 

Поводження з 

ТПВ 

Відсутність 

ефективної системи 

поводження з ТПВ 

та комунальними 

відходами 

Локально 

розташовані 

смітники, 

стихійне 

звалище 

Налагодження 

своєчасного видалення 

відходів, стихійних 

звалищ з території міста 

та  рекультивацією 

ділянок. Будівництво 

комплексу перероблення 

відходів. 

Наявність 

ділянок, що 

зазнають 

підтоплення, 

заболочених 

ділянок 

заплав, 

можливого 

затоплення 

повеневими 

водами 1%-ї 

забезпеченості 

Погіршення 

санітарно-

гігієнічних умов 

території, можливе 

ушкодження 

будівель та споруд. 

Потенційний ризик 

виникнення 

анофелогенних зон 

Території 

заплави р. 

Гнила Липа, р. 

Охаба, 

водотоків та 

водойм. 

Виконання комплексу 

заходів з інженерного 

захисту території. 

Створення ландшафтно-

рекреаційних зон 

короткочасного 

відпочинку на заплавних 

територіях після 

виконання санітарно-

гідротехнічних заходів 

Природоохорон

ні території, 

рекреаційні 

зони 

Недостатність 

зелених зон 

загального 

призначення та 

Прибережні 

території річок 

та водойм 

 

Розширення площі 

зелених насаджень 

Запровадження 

природоохоронного 
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 впорядкованих 

рекреаційних зон; 

наявність санітарно 

необлаштованих 

водойм та 

прибережних 

територій. 

Необхідність 

збереження 

прибережних 

ландшафтів як 

частини екомережі 

місцевого значення. 

режиму ПЗС річок та 

водойм. 

Створення зон 

відпочинку Резервування 

ділянок цінних 

природних комплексів з 

метою можливості їх 

подальшого заповідання 

та створення об’єктів 

ПЗФ 

Вплив на 

здоров'я 

населення 

Забруднення 

атмосферного 

повітря, переважно 

викидами 

забруднюючих 

речовин місцевого 

та транзитного 

автотранспорту, 

виробничих та 

комунальних 

об’єктів, 

наявність 

необлаштованих 

водойм та стихійних 

звалищ. 

Виробничі 

території, 

котельні, 

автотранспорт. 

Санітарно 

невпорядковані 

прибережні 

території. 

 

Екологізація 

транспортної мережі, 

об’єктів виробництва, 

теплопостачання. 

Санітарний та 

гідротехнічний 

благоустрій річок і 

прибережних смуг; 

ліквідація стихійних 

звалищ. 

  

 

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 

 

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 визначає загальні орієнтири, на основі яких 

оцінюються цілі та заходи генерального плану. 

 

5.1.  Оцінка відповідності генерального плану цілям програм державного та місцевого 

рівня, галузевих програм 
 

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розглянуто 

значну кількість документів, що містять екологічні цілі, а також відповідні завдання у сфері 

охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Основні цілі та завдання визначені 

програмами з охорони навколишнього природного середовища, що на регіональному та 

місцевому рівнях повторюються в програмах Соціально-економічного розвитку місцевого і 

регіонального рівня, та в цільових програмах місцевого і регіонального рівня. 
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Проект генерального плану в достатньо високій мірі відповідає цілям 

екологічної політики, встановленим на національному та регіональному рівнях; враховує 

більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.  

В галузі охорони атмосферного повітря цілі, створені на регіональному рівні, будуть 

впроваджені в проекті містобудівної документації, переважно шляхом резервування ділянок 

певного функціонального використання в частині будівництва, вулиць та доріг, створення 

зелених насаджень в межах санітарно-захисних зон. Скорочення викидів може бути досягнуто 

за рахунок зменшення викидів від Бурштинської ТЕС та інших промислових об'єктів міста, 

від міського автотранспорту, в результаті будівництва об’їздної дороги, будівництва та 

ремонту магістральних вулиць загальноміського та районного значення.  

Реалізація цілей програм, спрямованих на енергозбереження/ енергоефективність та 

скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок, можлива на етапі 

вибору технологічних рішень та робочого проектування окремих споруд систем тепло-

енергопостачання, що забезпечується в процесі розроблення ОВД об’єкту, який  проектується. 

У сфері екології водокористування, будівництва водопровідних мереж і 

каналізаційних систем цілі визначені у декількох цільових програмах, з визначенням 

конкретних заходів з реконструкції чи будівництва інженерних мереж і споруд та мереж, які 

передбачаються до реалізації у короткостроковій перспективі та повністю враховуються 

проектом містобудівної документації. Підвищення якості поверхневих вод може бути 

досягнуто також за рахунок розширення мережі дощової каналізації та будівництва локальних 

очисних споруд у місцях випуску; створення та озеленення прибережних захисних смуг для 

всіх водних об'єктів. Також передбачаються заходи щодо інженерної підготовки та захисту 

території від несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на 

ділянках перспективного містобудівного освоєння.  

У сфері охорони ґрунтів проект генерального плану міста передбачає рекультивацію 

відпрацьованих ділянок надрокористування, сміттєзвалищ, деградованих ділянок, 

покращення перспективного функціонального використання земель з благоустроєм та 

санітарно-гігієнічним оздоровленням території 

Одним з найважливіших питань для міста є видалення відходів, здійснення яких 

передбачається поза межами (існуючими) населеного пункту і залежить від реалізації рішень, 

визначених програмами поводження з ТПВ на регіональному рівні. Рішення генерального 

плану в сфері поводження з ТПВ повністю враховують цілі та проекти передбачені 

регіональною цільовою програмою щодо об’єктів з переробки та утилізації ТПВ, розміщення 

яких передбачається за межами населеного пункту.  

У сфері збереження біорізноманіття проект генерального плану враховує цілі та 

завдання визначені на місцевому та регіональному рівні в частині врахування та визначення 

відповідного функціонального використання ділянок існуючих природних комплексів; 

врахування та раціонального використання ділянок, що входять до складу регіональної 

екомережі; організації територій зелених насаджень загального користування та спеціального 

призначення. Розміщення об’єктів рекреаційного та туристичного призначення передбачає 

значний відсоток ландшафтного озеленення території, що сприятиме збагаченню видового 

складу зелених насаджень, ґрунтово-рослинного покрову та збагаченню біорізноманіття. 

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту 

генерального плану міста в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному та 

місцевому рівнях. План зонування визначає рекомендації щодо черговості проведення заходів 

із реконструкції існуючих об’єктів та із проектування перспективних об’єктів. Для 

забезпечення реалізації цілей в сфері соціально-економічного розвитку міста передбачається 

резервування ділянок промислово-комунального, рекреаційного використання, що передбачає 

розміщення підприємств і об’єктів та створення додаткових робочих місць, зокрема створення 

виробничих та комунальних об’єктів; врахування потреб з надання земельних ділянок для 

учасників АТО (ООС); визначення та розміщення необхідної кількості установ та організацій 
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громадського обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, 

закладів освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. 

Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та проектних 

рішень з просторового розвитку території міста, свідчить про те, що цілі та заходи, визначені 

проектом генерального плану, здебільшого відповідають регіональним та місцевим 

екологічним цілям. Але певні завдання, такі як підприємство з переробки відходів, можуть 

бути вирішені лише на регіональному або державному рівні. 

 

5.2. Оцінка відповідності 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 

країна, 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. 

Основними із підписаних Україною 50 міжнародних угод є:  

- Конвенція про біологічне різноманіття (1992р. в м. Ріо-де-Жанейро, ратифікована ВРУ 

29.11.1994р.);  

- Конвенція про водно-болотні угіддя міжнародного значення - 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); на виконання Бернської конвенції в Європі створена 

мережа територій особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, 

важливих для збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. 

Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі Європи, 

розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено першу версію 

Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на основі наукових 

даних;  

- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 1996р.); 

- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992 р.); 

- Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 

озер (Гельсінкі, 1992р. - чинна в Україні з 01.07 1999 р.). 

Дотримання перелічених вище зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-

технічних розробок та рішень при проектуванні певних об’єктів та споруд, видання 

відповідних нормативно-правових актів та державних стандартів в різних галузях 

господарської діяльності. Проте слід зазначити, що більшість заходів, визначених 

генеральним планом в частині розвитку систем інженерної інфраструктури, поводження з 
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відходами, пропонують впровадження сучасних дружніх до оточуючого середовища 

технологій, що відповідає 

загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню міжнародних 

зобов’язань в даній сфері. 

В процесі розробки розділу СЕО для генерального плану міста Бурштин розглянуто 

регіональні програми, які містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони 

здоров’я та соціально-економічного розвитку та стосуються території проектування.  

 

 РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ДОКУМЕНТУ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, А ТАКОЖ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, ПОЗИТИВНИХ 

І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
 

В розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 

навколишнє середовище. Виявлені потенційні впливи на навколишнє середовище, що мають 

відношення до реалізації рішень проекту оновленого генерального плану. Рішення з 

просторового планування території в оновленому генеральному плані оцінені групами, що 

представляють зони певного функціонального використання: території під сельбищні зони - 

садибна та багатоквартирна забудова різних етапів освоєння. 

Виявлені та оцінені потенційні основні комплексні впливи, обумовлені наслідками 

конкретних запланованих рішень містобудівної документації на конкретні складові 

навколишнього середовища. 

Окремі екологічні ризики при реалізації прийнятих рішень мають комплексний вплив 

як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення. 

Нижче в таблиці наведений аналіз потенційних впливів на головні складові 

довкілля від запропонованих рішеннями генерального плану змін цільового використання 

виділених 30 ділянок.  

 

6.1 ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

В розділі представлені результати оцінки проекту документу державного планування 

(проекту генерального плану) з урахуванням проектних рішень, прийнятих у відповідних 

розділах вищезазначеної документації. Оцінка враховує екологічні цілі, пов'язані з розвитком 

на місцевому рівні, з метою забезпечення ефективного та сталого соціально-економічного 

розвитку міста та поліпшення якості життя населення.  

Результати оцінки представлені на основі рейтингу потенційних наслідків в табличній 

формі та супроводжуються пояснювальними коментарями. 

На основі оцінки окремих заходів проекту проведено аналіз потенційних кумулятивних 

впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених потенційних 

негативних наслідків реалізації проектних рішень на міське середовище, природні комплекси, 

санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Огляд потенційних негативних впливів та 

заходів з їх пом'якшення представлений нижче у таблиці. 

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:  

- Атмосферне повітря: ймовірне незначне підвищення інтенсивності руху 

автотранспорту, але, по мірі реалізації рішень щодо покращення структури і технічних 
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параметрів вуличної мережі, озеленення прилеглих смуг, а також винесення транзитних 

потоків за межі центральної частини міста, очікується оптимізація транспортних впливів.  

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля стаціонарних 

джерел викидів передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-

конструктивних заходів. 

- Водний басейн: Розвиток системи каналізації забезпечить відведення стоків з території 

існуючої житлово-громадської забудови та ділянок намічених до містобудівного освоєння. 

Впровадження сучасних технологій щодо очистки стічних вод. 

- Ґрунти: Рекультивація ліквідованих стихійних смітників та інших порушені ділянок, 

позитивно вплине на ґрунтове середовище і дозволить залучити додаткові земельні ділянки до 

господарського використання. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки 

території на ділянках містобудівного освоєння дозволить скоротити ділянки заплав де 

відбуваються процеси підтоплення, локального заболочування, що в цілому матиме 

позитивний вплив на формування міського середовища та покращення санітарно-гігієнічних 

умов території. 

- Біорізноманіття: захист існуючого ПЗФ, створення ландшафтних та рекреаційних 

зон матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження 

біорізноманіття.  

- Здоров'я: створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, 

сквери), облаштування рекреаційних місць короткочасного відпочинку та розширення мережі 

рекреаційних установ матиме позитивний вплив на загальні умови життєдіяльності та 

оздоровлення населення. 

 

Основні виявлені впливи наведені нижче у таблиці, відповідно шкали оцінювання: 

-2 суттєво негативний вплив, 

-1 помірний негативний вплив, 

0 очікуваний вплив відсутній, 

+1 помірний позитивний вплив, 

+2 суттєво позитивний вплив 



 

Таблиця 6.1.1. 

Можливі ефекти від запропонованих рішеннь генерального плану змін цільового використання ділянок 
 

  

Номер ділянки, існуюче функціональне використання, 

її місце знаходження 

 

Функціональне використання 

ділянки згідно рішень генплану, 

етап освоєння 

 

Потенційний вплив на головні 

складові довкілля 

Повітр

я 

 

Водн. 

басей

н 

 

Ґрунт

и 

 

Біорізн

оманіт

тя 

 

Освоєння території садибної забудови. 

Ділянка №1. Квартали проектної садибної забудови обмежені вулицями 

Шевченка, Проектна 4, Проектна 3, Проектна 12; вулицями Незалежності, 

Проектна 3, Проектна 4, Проектна 5; вулицями Проектна 4, Проектна 5, 

Проектна 6, Проектна 17 знаходяться в західній частині міста.  

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №2. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. 

Розміщена між вулицями Стуса та Проектною 13. 

Садибна забудова, І етап  0 0 0 0 

Ділянка №3. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Розміщена 

між вулицями Молодіжна, Проектна 27 та пров. Проектний 1. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №4. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Розміщена 

вздовж вулиці Вітовського. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №5. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Розміщена 

між вулицями Івасюка та Проектна 2. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №6. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Розміщена на 

розі вулиць Івасюка та Проектна 3. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №7. Квартали проектної садибної забудови знаходяться у 

центральній частині міста. Обмежені вулицями Сагайдачного, О. Басараб, Д. 

Галицького, Стуса, Лепкого. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 
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Ділянка №8. Квартали проектної садибної забудови знаходяться у 

північній частині міста. Прилеглі до вилиць Юхвітова, Бандери, Нової, Зеленої 

Освоєння території садибної забудови. Позарозрахунковий період 

Ділянка № 9. Квартали проектної садибної забудови в західній та 

південно-західній частині міста. Обмежені і розміщуються вздовж вулиць 

Проектна 4, Проектна 6, Проектна 7, Проектна 13 

Садибна забудова 0 0 0 0 

Ділянка №10. Квартали проектної садибної забудови в північній частині 

міста. Прилеглі до вулиць Шевченка, Сонячна. 

Садибна забудова 0 0 0 0 

Ділянка №11. Ділянки проектної садибної забудови в східній частині 

міста. Розміщені вздовж вулиць Торгова. 

Садибна забудова 0 0 0 0 

Ділянка №12. Квартали проектної садибної забудови в південній частині 

міста. Обмежені вулицями Проектна 32, Проектна 33. 

Садибна забудова 0 0 0 0 

Освоєння території блокованої забудови. Позарозрахунковий період 

Ділянка № 13. Ділянка проектної блокованої забудови в південній 

частині міста, розміщена вздовж вулиці Проектна 13. 

Блокована забудова 0 0 0 0 

Ділянка №14. Ділянка проектної блокованої забудови в західній частині 

міста, обмежена вулицями Проектна 3, Проектна 11, Проектна 12. 

Блокована забудова 0 0 0 0 

Освоєння території багатоквартирної забудови 

Ділянка № 15. Ділянки проектної багатоквартирної забудови в 

центральній та південній частині міста, прилеглі до вулиць Стуса, Коновальця, 

Д. Галицького, Проеткна 2, Проектна 16. 

Багатоповерхова забудова -1 0 0 0 

Ділянка №16. Ділянки проектної багатоквартирної забудови в 

центральній частині міста, прилеглі до вулиць О.Басараб, Стефаника. 

Багатоповерхова забудова -1 0 0 0 

Ділянка № 17. Ділянка проектної багатоквартирної забудови в південній 

частині міста, розміщена вздовж вулиці Шухевича. 

Багатоповерхова забудова -1 0 0 0 

Ділянка № 18. Ділянка проектної багатоквартирної забудови в північній 

частині міста, розміщена на розі вулиці Зелена та пров. Проектний 14. 

Багатоповерхова забудова -1 0 0 0 
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Освоєння території громадської забудови 

Ділянка №19. Квартал громадської забудови в північно-західній частині 

міста, обмежений вулицями Івасюка, Сонячна, Проектна 2, Проектна 3, пров. 

Проектний 12. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №20. Ділянка громадської забудови в південній частині міста, на 

розі вулиць Стефаника, Коновальця. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №21. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, 

на розі вулиць Галицького, Басараб. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №22. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, 

на розі вулиць Бандери, Будівельників. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №23. Ділянки громадської забудови в центральній частині міста, 

вздовж пров. Проектний 10. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №24. Ділянка громадської забудови в центральній частині міста, 

на розі вулиць Коротка, Л.Українки. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №25. Ділянка громадської забудови в північній частині міста, на 

розі вулиць Бандери, Зелена. 

Громадська забудова 0 0 0 0 

Ділянка №26. Ділянка громадської забудови в північній частині міста, на 

розі вулиці Проектна 29. 

Громадська забудова 0 0 0 0 



 

6.2. МОЖЛИВІСТЬ НЕГАТИВНИХ КУМУЛЯТИВНИХ ЕФЕКТІВ 
 

Аналіз потенційних впливів на головні складові довкілля свідчить, що практично всі 

перспективні ділянки житлової та громадської забудови, рекреаційного використання 

розташовані в районах, де відсутні очікувані впливи. Тобто, позитивний вплив генерального 

плану є очевидним. Для деяких ділянок з незначними очікуваними негативними впливами на 

складові навколишнього середовища запропоновані запобіжні заходи з їх мінімізації або 

пом’якшення у наступних розділах. 

 

 

6.3. ВИСНОВКИ З РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ 
 

Проведений аналіз зобов’язань у сфері охорони довкілля виявив потенціал для 

позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров'я населення, а також 

можливість зменшення негативних впливів в результаті реалізації проекту. 

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків 

запропонована низка інженерних та планувальних заходів. 

В результаті реалізації рішень генерального плану відбудуться позитивні зміни в 

розвитку міста, покращення стану довкілля та здоров’я населення, що визначається 

збільшенням/розширенням параметрів характерних складових функціонально-планувальної 

структури на перспективу згідно техніко-економічних показників генерального плану міста 

Бурштин. 

При виявленні ризиків чи потенційних негативних наслідків (наведені нижче), 

пов'язаних з основними рішеннями генерального плану, передбачені пропозиції для їх 

запобігання, мінімізації або пом'якшення. 

 

6.4. ОЦІНКА ГОЛОВНИХ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Ґрунти та земельні ресурси 

Основні ризики: Найбільш поширений локальний фактор забруднення ґрунтів та 

довкілля - неналежне видалення господарсько-побутових відходів та утворення стихійних 

звалищ. Додатковим фактором ризику може бути також забруднення ґрунтів в межах 

комунально-господарських зон прпорушенні санітарно-технологічних регламентів їх 

функціонування.  

Очікувані позитивні наслідки: Своєчасна рекультивація і регенерація звільнених від 

відходів ділянок при налагодженні та ефективному функціонуванні сміттєпереробного 

підприємства матиме позитивний ефект для реалізації дієвої схеми санітарного очищення 

території міста. 

Виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території при освоєнні 

призаплавних та заплавних ділянок сприятиме упорядкуванню планувальної структури 

сельбищної зони та благоустрою території міста. 

 

Водні ресурси 

Основні ризики: Реалізація проектних рішень щодо розміщення садибної забудови, 

може супроводжуватись ризиками забруднення ґрунтових вод у разі не повного охоплення 

жителів та суб’єктів господарювання централізованим водовідведенням. Несвоєчасні заходи з 

організації та будівництва системи зливової каналізації активізують негативні впливи у сфері 

водовідведення та очищення стоків в загальноміських масштабах.  



63 

 

Використання для питного водопостачання підземних джерела потребує моніторингу 

якості води на відповідність санітарним нормам та виконання заходів з попередньої очистки.  

Очікувані позитивні ефекти: Внаслідок організації збору поверхневих вод та 

будівництва мереж зливової каналізації з очисними спорудами, очікується зменшення 

потрапляння забруднюючих речовин у річки і поверхневі водойми із поверхневим стоком, що 

формується на території сельбищної зони. 

При реалізації рішень стосовно повного підключення існуючої та перспективної 

житлової і громадської забудови до мережі господарсько-побутової каналізації очікується 

позитивний вплив на гідрогеологічне середовище території. 

 Виконання заходів із повного охоплення житлової та громадської забудови системою 

якісного питного водопостачання матиме позитивний ефект щодо зменшення ризиків для 

здоров'я населення, що користується питною водою з шахтних колодязів. 

 

Атмосферне повітря 

Основні ризики: Проектні рішення не передбачають збільшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, за рахунок розміщення нових 

підприємств вище V класу шкідливості. Очікується збільшення рівня автомобілізації, що при 

неефективній розбудові об’єктів транспортної інфраструктури може привести до підвищення 

інтенсивності транспортного руху на існуючих вулицях та збільшення ризиків негативного 

впливу на здоров'я населення.  

Очікувані позитивні ефекти: Реалізація запропонованих проектом генерального плану 

планувальних рішень та інженерно-будівельних заходів позитивно вплине на якість повітря.  

Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури забезпечить 

відведення транзитного потоку з центральної частини міста, розподілення транспортних 

потоків в межах міста з урахуванням перспективних ділянок містобудівного освоєння, що 

сприятиме зменшення впливу шуму та забруднення повітря від транспортних засобів на 

сельбищну зону.  

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та перспективних 

промислових зон з житловою забудовою. Реалізація зазначених заходів сприятиме 

забезпеченню санітарно-гігієнічних норм території та покращенню умов життєдіяльності 

населення.  

 

Біорізноманіття 

Реалізація рішень генерального плану практично не передбачає негативних ефектів для 

біорізноманіття середовища. 

Передбачені до створення ландшафтно-рекреаційні та озеленені території загального 

користування, житлові зони, організація оздоровчої зони, передбачають ландшафтний 

благоустрій та матимуть позитивний вплив на збереження біорізноманіття.  

Створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, сквери), 

розширення мережі рекреаційних установ та створення місць короткочасного відпочинку, 

спортивних зон позитивно вплине на загальні умови життя та зменшення ризиків для здоров'я 

населення. 
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Соціально-економічні ризики 

При реалізації рішень проекту генерального плану м. Бурштин можливі соціально-

економічні ризики. 

Уповільнення розвитку мережі об’єктів громадського обслуговування призведе до 

зниження якості та доступності соціальних послуг. 

Достатньо високими залишаються ризики своєчасного та послідовного виконання 

рішень, передбачених в проекті генерального плану, особливо у випадку проектів інженерної 

інфраструктури, пов'язаних з інвестиціями. Через недостатню спроможність населення 

сплачувати за надані комунальні послуги, існує висока ймовірність того, що домогосподарства 

відмовляться підключатися до нових мереж водопостачання та водовідведення, санітарної 

очистки, тобто відмовляються від централізованого управління послугами. Така ситуація 

може сприяти формуванню неконтрольованих скидів стічних вод, використанню води з 

водних джерел, які не відповідають санітарним вимогам, санітарної очистки прибудинкових 

територій, що загалом може призвести до посилення забруднення навколишнього середовища 

і, отже, до погіршення здоров'я населення та вразливих груп (наприклад, дітей, людей 

похилого віку, соціально незахищених).  

Вдосконалення системи водопостачання, водовідведення та санітарної очистки 

зумовить покращення санітарного благоустрою території та в значній мірі - здоров’я 

населення. 

 

Ризики для здоров'я населення 

Основні ризики: пов’язані з недотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

життєдіяльності населення: наявністю забруднення повітря в зонах житлово-громадської 

забудови; відсутністю якісного водопостачання та каналізування території, наявністю 

санітарно небезпечних місць накопичення відходів та зон їх впливу. 

Очікувані позитивні наслідки: Реалізація рішень генерального плану щодо покращення 

в місті транспортно-екологічної обстановки обумовить покращення стану атмосферного 

повітря в приземній зоні, що позитивно вплине на здоров’я населення. Створення зелених 

насаджень, в тому числі озеленення санітарно-захисних зон навколо виробничо-комунальних 

територій, підвищить якість атмосферного повітря на суміжних ділянках житлової та 

прирівняної до неї забудови. 

Поліпшення соціальних умов, зокрема подальший розвиток виробництв, збільшить 

можливості працевлаштування, що матиме позитивний соціально-економічний вплив і, 

відповідно, здоров'я людей.  

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення, в тому числі 

об’єктами освіти, спорту та охорони здоров'я; створення зелених зон загального користування, 

ландшафтно-рекреаційних зон, організація зон відпочинку з ігровими майданчиками, 

пішохідними та велодоріжками дозволить підвищити якість відпочинку та дозвілля населення, 

матиме позитивний вплив на здоров’я населення. 

 

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

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

досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, 
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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 

реалізації рішень містобудівної документації.  

Реалізація проекту генерального плану м. Бурштин потребує виконання великої 

кількості заходів, які стосуються розвитку виробничо-комунальної сфери, систем інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, заходів з інженерної підготовки та захисту 

території. Виконання їх є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному 

відношенні життєвого середовища і забезпечується органами місцевого самоврядування та 

державного управління.  

У відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства, для регіону 

розроблені ряд програм та спеціалізованих проектів, які реалізуються в умовах 

функціонування господарського комплексу міста Бурштин та покладені в основу 

територіально-планувальних рішень при виконанні генерального плану міста міста.  

На основі аналізу еколого-містобудівної ситуації запропоновано ряд планувальних та 

інженерно-технічних заходів щодо зменшення/пом'якшення виявлених потенційно 

негативних наслідків для всіх складових навколишнього середовища, забезпечення 

сприятливих умов проживання та здоров'я населення, можливих в результаті реалізації рішень 

генерального плану.  

 

Охорона ґрунтів та благоустрій території: 

Розвиток та вдосконалення системи санітарного очищення території з налагодженням 

повного та своєчасного збору і знешкодження всіх видів відходів міста, а саме:  

-  охоплення усіх районів міста та споживачів централізованою планово-регулярною, 

планово-подвірною, планово-поквартирною системами санітарного очищення;  

- організація роздільного збору ТПВ з наступним їх використанням і утилізацією; 

створення пунктів прийому вторсировини;  

- налагодження належної санітарної очистки і благоустрою внутрішніх дворових 

територій (у відповідності з існуючими санітарними правилами та запровадженням 

системи роздільного збирання сміття, сортування та утилізації), майданчиків для 

короткочасних стоянок автомобілів тощо;  

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, рекультивація та санітарне оздоровлення 

вивільнених територій, запобігання виникненню нових сміттєзвалищ;  

- в подальшому – вивезення ТПВ на сортувальний переробний комплекс з виробництвом 

електричної чи теплової енергії;  

- поетапна рекультивація з повною санацією заповненої частини сміттєзвалища; 

ліквідація та рекультивація стихійних сміттєзвалищ з проведенням упереджувальних 

заходів щодо їх утворення;  

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою 

запобігання утворенню несанкціонованих звалищ;  

- в період до реалізації положень перспективної схеми санітарного очищення та 

будівництва СПС приведення в належний стан існуючого сміттєзвалища;  

- ліквідація рідких відходів на КОС промпобутової каналізації;  
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- екологічно зорієнтована трансформація об’єктів господарювання з метою 

зменшення/уникнення їх впливів на довкілля, (закриття переповнених кладовищ в 

межах житлових кварталів і масивів та організація новостворених кладовищ за межами 

житлової забудови із дотриманням санітарно-захисних відстаней), забезпечення 

екологічної реабілітації їх території;  

 

Проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території, зокрема:  

- захист від підтоплення та санітарно-гідротехнічне облаштування заболочених ділянок;  

- розчистка русел водотоків та проведення заходів із регулювання сприятливого 

гідрологічного режиму р. Гнила Липа, р. Охаба;  

- благоустрій існуючих ставків;  

- влаштування набережних, захист від сезонного затоплення;  

- вертикальне планування та організація поверхневого стоку берегів, благоустрій та їх 

інженерне облаштування;  

- організація та екологічне облаштування місць відпочинку;  

- агролісомеліорація ділянок крутосхилів; рекультивація порушених територій тощо;  

- заборона поховань в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс;  

- недопущення самовільних поховань на закритих кладовищах;  

- благоустрій територій кладовищ з дотриманням санітарних правил експлуатації діючих 

та утримання закритих кладовищ (ДСанПіН 2.2.2.028-99);  

- забезпечення інженерного захисту водоносних горизонтів та поверхневого стоку від 

забруднення токсичними речовинами;  

- зберігання родючого шару ґрунтів, що зазнали переміщення при будівельних роботах, 

та його подальше використання для ландшафтного благоустрою; 

- санітарний благоустрій приватного сектору (централізоване водопостачання, 

каналізування, саночистка, асфальтування доріг тощо); 

- дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробки садових насаджень; заборона 

спалення сухої рослинності та опалого листя на території садибної забудови. 

 

Охорона повітряного басейну:  

Впровадження комплексу організаційних заходів щодо покращення стану повітряного 

басейну міста:  

- інвентаризація всіх джерел викидів, посилення бази спостережень за атмосферним 

повітрям;  

- покращення очистки викидів та стану очисного обладнання;  

- розроблення планів природоохоронних заходів та визначення/дотримання лімітів на 

природокористування, які обмежують небезпечний вплив технологічних викидів 

виробництв на довкілля;  

- забезпечення контролю за нештатними ситуаціями;  

- екологічно зорієнтована трансформація виробництв та інших об’єктів господарювання 

шляхом зміни функціонального призначення їх території, винесення за межі зони 

впливу на житлову забудову, забезпечення екологічної реабілітації їх території;  

- впровадження сучасних природоохоронних заходів технологічного/санітарно-

технічного характеру на основних стаціонарних об’єктах з можливими викидами в 
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атмосферу міста (виробничі, комунальні об’єкти та об’єкти транспорту), екологічна 

модернізація виробництва з локалізацією джерел впливу;  

- облаштування санітарно-захисних зон діючих виробничих, комунальних, 

транспортних об’єктів, оздоровлення, благоустрій та озеленення їх територій, в тому 

числі за рахунок звільнених на проммайданчиках територій (в результаті закриття, 

передислокації чи перепрофілювання виробництв);  

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури міста та зони 

впливу; 

- посилення існуючих ділянок автодоріг загального користування шляхом їх ремонту, 

благоустрою, покращення технічних параметрів; розширення мережі доріг в районах 

нової забудови; ремонт мостів; 

- покращення рівня транспортного обслуговування населення – розширення мережі 

маршрутів, забезпечення місцями постійного паркування, розширення можливостей 

обслуговування автотранспорту (СТО, АЗС з встановленням суперчарджерів для 

заправки електромобілів) тощо; 

- запровадження протишумового захисту шляхом: дотримання нормативних санітарних 

розривів до житла, передбачення шумозахисних екранів (в тому числі розміщення в 

шумових зонах комунально-складських зон, гаражів), шумозахисного озеленення 

придорожніх смуг, планувальної орієнтації будинків, застосування конструктивних 

заходів (вікна, стіни тощо); 

- удосконалення системи контролю за експлуатацією автотранспорту, покращення 

технічного стану автопарку та доріг міста; впровадження європейських стандартів на 

паливо; 

- розробка проекту «Схеми організації велосипедного руху» та реалізація в місті 

веломаршрутів та велопарковок. 

 

Охорона водного басейну: 

- впровадження комплексу заходів щодо удосконалення та розвитку системи 

водопостачання, організація заходів по забезпеченню населення якісною водою (згідно 

ДСанПіН 2.2.4-171-10) та контролю щодо його дотримання шляхом:  

- створення системи водопостачання в межах житлової території міста з охопленням 

100% населення міста; 

- нарощування продуктивності водопостачання, технічне переозброєння та 

інтенсифікація роботи усіх елементів централізованої системи водопостачання; 

- оновлення та затвердження даних по запасам підземних вод; 

- впровадження водозберігаючих технологій (з забороною використання питних вод для 

технічних цілей) та екологізації водогосподарського комплексу; 

- розробка проекту організації та встановлення зон санітарної охорони водозаборів і 

споруд водопостачання з дотриманням їх водоохоронного режиму; 

- покращення забезпечення населення питною водою за рахунок підвищення рівня 

водопідготовки (з реконструкцією станції);  

- невідкладне запровадження комплексу заходів, спрямованих на екологічне 

оздоровлення системи водних об’єктів міста:  
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- дотримання водоохоронного режиму прибережних захисних смуг р. Гнила Липа, р. 

Охаба, водотоків та водойм (згідно попередньо розробленого та затвердженого проекту 

землеустрою з винесенням меж в натуру);  

- подальше проведення планувальної організації ПЗС з забезпеченням вимог ЗКУ та 

ВКУ (щодо дотримання водоохоронного режиму); 

- оздоровлення прибережних рекреаційних зон міста; 

- подальший розвиток та удосконалення системи водовідведення міста та забезпечення 

централізованою каналізацією всієї забудови міста з охопленням приватного сектору;  

- модернізація існуючої мережі та установок системи централізованого водовідведення 

на всій території міста з ліквідацією аварійних ділянок; 

- впровадження сучасних технологій очищення стічних вод та осадів;  

- проведення заходів водоохоронного значення на об’єктах, що мають забруднені стоки 

з метою збільшення долі нормативно очищених стоків та зворотних вод та ін.;  

- розробка ТЕО розвитку каналізації міста; 

- забезпечення раціональної системи відведення та очистки поверхневого стоку з 

існуючої та проектної території міста (з урахуванням інженерно-геологічних факторів) 

з застосуванням повної очистки та сучасних методів очищення стоків:  

- створення локальних систем поверхневого водовідведення й очищення дощових вод на 

найбільш забруднених ділянках міста;  

- запобігання забруднення річок та водойм шляхом облаштування очисних споруд та 

випусків очищених стоків.  

 

Ландшафтно-планувальний благоустрій та охоронний режим території: 

- збереження існуючих зелених насаджень;  

- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального призначення за 

рахунок створення нових ландшафтно-паркових зон;  

- збільшення площ насаджень санітарно-гігієнічного призначення (захист від шуму 

та загазованості житлових територій) за рахунок створення зелених насаджень 

вздовж вулиць, озеленення санітарно-захисних зон тощо;  

- озеленення території та створення нових лісових масивів, в першу чергу за рахунок 

крутосхилів, розширення мережі зелених насаджень природоохоронного значення 

(водоохоронні прибережні захисні смуги); створення парків та скверів, в тому числі 

озеленених територій загального користування; 

- cтворення площ природоохоронних територій за рахунок передбачених для 

рекреації ландшафтно-паркових територій міста Бурштин та інших цінних 

територій;  

- встановлення меж цих територій в натурі з визначенням на планах землеустрою;  

- запровадження суворого охоронного режиму природокористування в межах цих 

територій (у відповідності до Закону України “Про природно-заповідний фонд”);  

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних 

смуг всіх водотоків та водойм міста з винесенням їх меж в натуру; 

- розвиток локальних ділянок рекреаційного призначення з влаштуванням та 

благоустроєм набережної, прибережних територій, оздоровленням акваторій;  

- створення в зелених зонах пішохідних та велосипедних доріжок для спортивно-

оздоровчих прогулянок, дитячих та спортивних майданчиків; 
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- формування функціонально-планувальної структури території з максимально 

можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь, 

об’єктів культурної спадщини та урахуванням охоронного режиму місцевої 

екологічної мережі. 

 

Захист від факторів фізичного впливу: 

Акустичне оздоровлення/запровадження протишумового захисту шляхом:  

- дотримання нормативних санітарних розривів до житла, передбачення шумозахисних 

екранів (в тому числі розміщення в шумових зонах комунально-складських зон, 

гаражів), шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації 

будинків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо);. 

- дотримання охоронних зон ЛЕП, забезпечення при цьому екологічного режиму 

середовища з влаштуванням технічних коридорів, санітарних та охоронних зон цих 

об’єктів; при необхідності – переведення їх у кабельне виконання;  

- періодичне проведення інвентаризації всіх джерел неіонізуючого випромінювання та 

моніторингу їх електромагнітного впливу щодо визначення меж санітарних зон та зон 

обмеження забудови, заборона експлуатації в місті об’єктів, що не мають санітарних 

паспортів.  

 

Екологічна модернізація інженерної інфраструктури: 

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання 

міста шляхом застосування ефективних теплових установок сучасного типу, 

технологій, альтернативних джерел та палива;  

- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови;  

- забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу 

з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на 

інші види палива;  

- дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану мережних 

газопроводів шляхом планувального забезпечення та облаштування санітарно-

технічних зон;  

- коригування існуючої схеми газопостачання міста з урахуванням сучасних реалій і 

можливості інноваційно-технологічного розвитку – на подальших стадіях 

проектування;  

- подальший розвиток системи електропостачання (з забезпеченням енергоресурсом 

ділянок нової забудови) шляхом реконструкції та розширення електричних мереж, 

заміни зношеного і морально застарілого обладнання, будівництва нових об’єктів 

розподілу енергії, впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання; 

використання альтернативних джерел енергії - будівництво генеруючих електростанцій 

на сонячних батареях, що дозволить виробляти екологічно чисту електроенергію.  

 

Висновки:  

Реалізація всіх передбачених заходів сприятиме формуванню раціональної 

функціонально-планувальної структури, спрямованої на оздоровлення міського середовища і 

умов проживання та життєдіяльності в ньому, а також підвищенню його екологічної стійкості 

до можливих техногенних навантажень.  
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При цьому слід зауважити, що організація території передбачає урахування всіх 

планувальних обмежень, як зон для регулювання та обмеження забудови, дійсних на даному 

етапі – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнень 

інженерно-геологічного характеру, урахування особливостей ландшафту тощо.  

Необхідним є забезпечення системи контролю екологічної ситуації по всіх складових 

природного середовища і системи природокористування в м. Бурштин (повітря, вод, ґрунтів, 

рослинності, фізичних факторів впливу тощо) з організацією стаціонарних постів 

спостережень та запровадженням постійного моніторингу довкілля в місті, в першу чергу – в 

межах зон житлово-громадської забудови. Такий підхід забезпечує своєчасне реагування та 

упередження кризових і небезпечних ситуацій, зокрема у сфері: дотримання нормативів 

питного водопостачання та водовідведення, якості повітряного басейну, поверхневих вод, 

санітарної очистки території, екології земле- і надрокористування, акустичних і 

електромагнітних навантажень та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення. 

Обов’язковим, при будівництві нових та розвитку існуючих об'єктів виробничо-

комунального призначення, є посилення контролю Інспекцією державного архітектурно-

будівельного контролю за дотриманням екологічних вимог щодо наявності розділу Оцінка 

впливу на довкілля в складі робочої документації та дотримання його вимог.  

Перспективне освоєння ділянок житлово-громадської забудови можливе після 

проведення їх санітарно-епідеміологічного обстеження та отримання позитивних висновків.  

Реалізація передбачених заходів сприятиме формуванню раціональної функціонально-

планувальної структури, спрямованої на покращання довкілля міста, забезпечення умов 

проживання і оптимальних умов життєдіяльності та природокористування. 

 

РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

8.1.ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ 
 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану м. Бурштин Івано-Франківської області, з розробкою 

плану зонування території міста” були вивчені наявні альтернативи та їх можливий вплив на 

навколишнє середовище:  

1. "Варіант нульової альтернативи" на базі аналізу виконаних рішень ГП м. Тараща 

(ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 1982 р.). 

2. “Варіант реалізації проекту оновленого генерального плану”.  

У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за 

яким проект “Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Бурштин Івано-

Франківської області, з розробкою плану зонування території міста” не затверджується. Цей 

сценарій – це продовження поточних, в тому числі несприятливих екологічних тенденцій. За 

результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію "нульової альтернативи" подальший 

сталий розвиток міста є ускладненим, і ця альтернатива призводить до погіршення екологічної 

ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичного будівництва в місті 

тощо. 

На основі аналізу та порівняння перспектив розвитку міста був прийнятий варіант, що 

відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому та регіональному рівні та 

забезпечує досягнення сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища і 

підвищує комфортність проживання населення. 
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8.1.ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ 
 

Оцінка виконана шляхом порівняння нового проекту “Внесення змін та доповнень до 

Генерального плану м. Бурштин Івано-Франківської області, з розробкою плану зонування 

території міста” 2021р. з проектом “Генеральний план міста Бурштин” 2012 рік                                    

(Івано-Франківська філія ДП «ДІПРОМІСТО»). Оскільки проект Генерального плану 2021 

року має деякі відмінності від попередньої містобудівної документації, що затверджена у 2012 

році, було проведено порівняння цих двох документів для оцінки подальшого містобудівного 

розвитку відповідних ділянок. Оцінка зосереджувалася переважно на виявлених відмінностях 

у функціональному використанні деяких ділянок, а також на деяких ділянках, містобудівне 

освоєння яких ще не реалізовано.  

В основу функціонального зонування території міста покладені основні принципи 

містобудування: 

- створення більш чіткого функціонального зонування території міста, концентрація 

промислових і комунально-складських об’єктів у виробничо-промислових районах; 

формування образу центра міста; 

- створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні транспортні 

зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку, високий рівень благоустрою та розвитку 

інженерної інфраструктури; 

- раціональне використання земель міста, у тому числі несприятливих в інженерно-

будівельному відношенні; 

- оздоровлення міського середовища шляхом виконання інженерних та містобудівних 

заходів. 

Проектом передбачається зонування території міста за видами її використання на такі 

основні зони: сельбищна, виробнича, рекреаційна зона та зона зелених насаджень, зона 

зовнішнього транспорту, зона загальноміських центрів та підцентрів обслуговування. 

На перспективу рішеннями генерального плану прогнозується подальший розвиток 

перелічених території. 

Проектні пропозиції по формуванню планувальної структури міста розроблені на 

основі детального аналізу існуючого стану, можливих напрямків територіального розвитку 

міста та формування прилеглих територій з урахуванням побажань громадськості. 

На основі вивченої інформації, документів та визначення ключових питань розвитку, 

соціальних та екологічних питань були запропоновані наступні пропозиції щодо перегляду 

проектних рішень документу державного планування (проекту оновленого генерального 

плану), які доцільно врахувати: 

1. Значна кількість кварталів існуючої садибної забудови, що передбачались до 

реконструкції під перспективну багатоквартирну забудову. Оцінка наслідків реалізації даного 

рішення показала можливий помірний негативний вплив по більшості складових довкілля, 

внаслідок чого пропонується перегляд обсягів потенційної реконструкції вбік зменшення, 

мінімізація кількості ділянок реконструкції в межах кварталів садибної забудови з переглядом 

їх локації з меншим ризиком виникнення негативних впливів на соціальне середовище міста. 

2. Оцінка наслідків реалізації проектних рішень показала помірний негативний вплив 

або його відсутність по всіх складових довкілля. З метою ще більшого послаблення 

антропогенного навантаження від впливу об’єктів комунального сектору та транспорту 

передбачено розширення площ зелених насаджень і ін. заходи з пом’якшення впливів. 
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3. Результати проведення цільового аналізу проектних рішень містобудівної 

документації щодо їх відповідності цілям охорони довкілля, визначених на регіональному 

рівні, не виявили необхідності перегляду проектних рішень, закладених в проеті генерального 

плану. 

 

8.2. УСКЛАДНЕННЯ ЩО ВИНИКЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СЕО 
 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Бурштин 

виникли ускладнення, основними з яких є: 

- відсутність та недостатність окремих офіційних статистичних та галузевих даних 

безпосередньо по м. Бурштин та прилеглих територіях (Галицькому району), відповідно 

висновки, надані в результаті аналізу наявних статистичних даних, можуть мати певний 

відсоток похибки; 

- обмежений об’єм інформації (вихідних даних) щодо стану довкілля для виконання 

СЕО генерального плану м. Бурштин як документу державного планування, наданої 

обласними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища.  

 

 

РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Здійснення моніторингу реалізації рішень генерального плану - це порівняння 

фактично досягнутих показників з проектними на поточний період. Моніторинг свідчить про 

відповідність реальної ситуації з запланованими показниками. Його проведення є невід’ємною 

складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної інфраструктури, 

об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, які 

відповідно впливають на якість довкілля та комфортність проживання населення. В проекті 

передбачено здійснення моніторингу стану основних складових середовища (повітря, води, 

ґрунти, біорізноманіття), як індикатора екологічних наслідків реалізації генерального плану. 

Аналізу підлягають показники обсягів житлового будівництва, соціального та 

громадського обслуговування, будівництва та модернізації мереж та об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, розвитку озеленених територій та рекреаційних зон. В процесі 

нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з обов'язковим 

завершенням будівництва об'єктів побутового і соціального обслуговування населення та 

благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу 

увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, 

будівництву водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, мереж газопостачання, 

зливової каналізації, очисних споруд, трасуванню вулиць і проїздів та їх завершення до вводу 

в експлуатацію житлових і громадських споруд; до початку процедур вибору земельних 

ділянок для розміщення садибної забудови. В процесі моніторингу необхідно перевіряти 

виконання проектних рішень щодо планувальної організації та функціонального зонування 

території в питаннях перепрофілювання промислових підприємств, комунально-складських 
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об'єктів в сельбищній зоні, організації та скорочення санітарно-захисних зон виробничо-

комунальних територій, винесення житлової забудови із промислових зон.  

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислово-виробничих об'єктів, що 

розвиваються (реконструюються), які повинні відповідати нормативним вимогам "Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів" ДСП № 173-96, з обов’язковим 

виконанням заходів, визначених робочою проектною документацією - розділом “Оцінка 

впливу на довкілля”. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам, передбаченим 

в сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання низки планувальних і 

технічних заходів, визначених в проекті генерального плану, а також заходів, передбачених 

цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного 

середовища, є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до 

техногенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

життєдіяльності населення.  

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно перевіряти 

виконання рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У тому числі: розміщення 

відповідно до генерального плану закладів відпочинку, додержання санітарно-гігієнічних 

вимог до обладнання та режиму використання прибережних ділянок водойм у місцях масового 

відпочинку населення.  

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 

- виконання планувальних заходів: зміни в планувальній організації території міста 

Бурштин, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального 

зонування; створення та озеленення санітарно-захисних зон для промислових підприємств та 

інших виробничо-комунальних об'єктів; перепрофілювання або закриття підприємств та 

інших об'єктів, що розташовані в межах існуючої та перспективної міської зони з метою 

скорочення (або ліквідації) їх СЗЗ; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для транзитного 

транспорту; створення захисного озеленення вздовж вулиць та доріг;  

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів: впровадження нових мало- 

та безвідходних виробничих технологій, модернізація існуючих об’єктів тепло-

енергопостачання, впровадження теплових установок сучасного типу з використанням 

природних джерел енергії, тощо. 

- виконання підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та заходів зі 

скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, викладених в дозволах на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами і зменшення 

впливу фізичних факторів впливу на довкілля; 

- здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище, 

забезпечувати виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи пило-

газоочисних установок. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням 

поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним будівництвом локальних очисних 

споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи, встановленням та дотриманням зон 

санітарної охорони джерел водопостачання, встановлення меж прибережних захисних смуг та 

дотриманням на їх території режимів господарської діяльності, благоустроєм водних 

рекреаційних зон, а також за виконанням технологічних та технічних заходів на промислових 
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об'єктах (впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із 

замкнутими циклами водопостачання та інші). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі зливова 

каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води за 

хімічними та бактеріологічними показниками. Для контролю ефективності роботи 

каналізаційних очисних споруд необхідно здійснювати моніторинг водних об’єктів у місцях 

випуску стічних вод після очистки.  

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести 

облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань на 

території міста.  

Результати виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення можуть бути виявлені по показникам моніторингу реалізації проектних 

рішень генерального плану, які мають прямі наслідки на стан навколишнього середовища, 

умови життєдіяльності та здоров'я населення.  

Моніторинг довкілля можливо здійснювати за наступними показниками: 

- озеленення: озелененість зеленими насадженнями загального користування (га/ 

% від загальної площі населеного пункту); площа створених зелених насаджень спеціального 

призначення (шумозахисне озеленення, санітарно-гігієнічне озеленення - га); 

- природоохоронні території: рівень заповідності територій ПЗФ (га/ % від 

загальної площі населеного пункту); площа встановлених прибережних захисних смуг 

водотоків та водойм з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм (га); 

- санітарна очистка та благоустрій території: обсяг утворених відходів, 

тонн/рік; обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів; охоплення домогосподарств централізованим вивезенням відходів (% від 

загальної кількості); кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % 

від загальної кількості; ділянки, на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та захисту 

і благоустрою території (га/рік); 

- водопостачання: охоплення домогосподарств централізованою системою 

водопостачання (% від загальної їх кількості); рівень невідповідності санітарним нормам 

якості питної води з централізованих та децентралізованих джерел водопостачання, в т.ч. за 

радіаційними показниками (% проб від загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік); 

розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання (відповідно км/рік; 

споруд/рік);  

- водовідведення: охоплення домогосподарств централізованою системою 

водовідведення (відповідно % від загальної кількості); обсяг стічних вод від житлово-

комунального сектору та промислових підприємств, м3/рік; обсяг стічних вод, задіяних в 

системах оборотного водопостачання, м3/рік; розвиток мереж та споруд системи 

централізованого водовідведення, в тому числі дощової каналізації (відповідно км/рік; 

споруд/рік);  

- транспорт: реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі міста 

(км/рік відповідно); 

- атмосферне повітря: обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел викидів (тонн/рік); рівень невідповідності проб 

стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових концентрації 

забруднюючих речовин у повітрі (% перевищення відповідних ГДК від загальної кількості 
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проб/день, проб/ місяць, проб/рік); забезпеченість промислово-виробничих підприємств 

проектами організації санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації (одиниць із загальної 

кількості зареєстрованих підприємств); 

- стан здоров’я населення (захворюваність дитячого та дорослого населення на 

хвороби органів дихання (кількість випадків/рік); 

 

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення доцільним є налагодження в місті 

системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітря, води, ґрунти тощо) з 

організацією пунктів контролю в межах житлової, виробничо-комунальної та рекреаційно-

оздоровчої зон. А саме: 

- розміщення пунктів спостереження за станом атмосферного повітря. 

- для контролю якості очищення стоків після будівництва системи зливової 

каналізації - створення моніторингу стану поверхневих вод у місцях випуску зливових вод 

після очисних споруд. 

- здійснення моніторингу стану ґрунтів та якості води водних об'єктів за 

хімічними та бактеріологічними показниками, в тому числі в місцях рекреаційного 

водокористування населення (пляжі, зони відпочинку). 

- при виявленні систематичних відхилень від гігієнічних нормативів складових 

довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення міста, використовуючи в 

тому числі статистичні дані.  

- здійснення моніторингу впливів, у тому числі на здоров’я населення за визначеними 

показниками, з веденням періодичної звітності, дозволить громаді. 

-  своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на 

комфортність проживання. 

-  забезпечувати інформування населення про стан довкілля;  

-  визначати необхідні заходи по їх усуненню.  

 

РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Враховуючи географічне розташування міста Бурштин ймовірні значні транскордонні 

наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються. Відповідно в межах 

проектування транскордонні системи спостережень за станом довкілля відсутні (згідно даних 

Екологічного паспорту області). 

 

 

РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ 

АУДИТОРІЮ 
 

11.1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 

ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Проект “Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Бурштин Івано-

Франківської області, з розробкою плану зонування території міста” виконано ТОВ 

«КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у 2021 році на замовлення Бурштинської міської ради та відповідно 

до завдання на проектування. 
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Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. 

За обсягом та змістом проект відповідає діючому законодавству України у галузі 

містобудування та вимогам Державних будівельних норм. 

Метою розробки генерального плану є визначення основних принципів і напрямків 

планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної 

мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту 

території та населення від небезпечних природних 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. 

Розділ «Стратегічна екологічна оцінка – охорона навколишнього середовища» до 

проекту “Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Бурштин Івано-Франківської 

області, з розробкою плану зонування території міста” також виконано ТОВ «КОМПАНІЯ 

ГЕОНІКС» у 2021 році на замовлення Бурштинської міської ради. 

В процесі розроблення Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) вивчені головні 

стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного планування. 

Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної 

документації та її стратегічної екологічної оцінки. 

 

11.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ТЕРИТОРІЯХ ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 

ВПЛИВУ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення була визначена на 

основі натурних спостережень, наданих для проектування матеріалів санітарних служб, служб 

екобезпеки, обласних та районних управлінь галузевого підпорядкування (житлово-

комунального, водного, лісового господарств, земельних ресурсів і ін.), які викладені у 

відповідності з існуючими природоохоронними вимогами містобудівного характеру –                  

ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, ДСП 173-96 “Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів” і ін.  

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані 

статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну 

політику у сфері охорони здоров’я. Основні джерела інформації були зазначені у розділах 

текстової частини розділу СЕО. 

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що 

здійснюються суб’єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього 

середовища на локальному та регіональному рівні. Використані дані регіональних галузевих 

управлінь, комунальних служб та відділів, інформація окремих підприємств, наукові звіти та 

публікації.  

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, 

характеризується як задовільний.  

Прогнозується, що якщо проект генерального плану м. Бурштин (документ державного 

планування) не буде затверджено, очікується погіршення показників по якості атмосферного 
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повітря, ймовірні ризики негативного впливу на ґрунтове середовище та поверхневі води, 

неефективне використання містобудівного ресурсу. Вплив екологічних ризиків на здоров'я 

населення буде зростати, що знизить рівень комфортного проживання в місті. 

Враховуючи відсутність даних про територіальні закономірності поширення різних 

класів хвороб населення міста та причинні зв’язки зі станом довкілля його території, очікувані 

зміни в стані здоров’я населення, в разі якщо документ державного планування не буде 

затверджено, є мало прогнозованими. Негативний вплив матиме невиконання заходів з 

охорони здоров’я та рівень медичного обслуговування населення. Якщо реалізація проекту 

генерального плану не буде здійснена, неповний рівень забезпечення території системами 

інженерної інфраструктури, зокрема централізованого водопостачання, водовідведення та 

санітарного благоустрою території, залишатиме потенційні ризики негативного впливу на 

здоров'я населення.  

 

11.3. КЛЮЧОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТА, У ТОМУ ЧИСЛІ, 

РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
Важливими екологічними проблемами міста Бурштин, в тому числі тими, що містять 

ризики впливу на здоров’я населення, є наступні: 

1. Наявність значної кількість планувальних обмежень на території міста, що пов’язано 

із розміщенням в сельбищній території виробничих та комунальних об’єктів, кладовищ, 

об’єктів для зберігання автомобільного транспорту тощо, внаслідок чого значна кількість 

житлової забудови потрапляє в межі санітарно-захисних зон (СЗЗ) від різних джерел. Тобто 

наявна санітарно-гігієнічна несумісність окремих ділянок житлової забудови з ділянками 

виробничо-комунального призначення.  

2. Наявність значних територій, зайнятих недіючими виробничими об’єктами. 

3. Недостатній розвиток інженерної інфраструктури. Неповне охоплення житлової 

забудови централізованою системою питного водопостачання, незадовільна якість питної 

води. Низький рівень каналізування території міста.  

4. Недостатній розвиток та неефективність системи поводження з твердими 

побутовими відходами. 

5. Відсутність на території міста достатньої кількості зелених насаджень загального 

користування та впорядкованих місць відпочинку. Відсутність на території міста єдиної 

системи зелених насаджень. 

6. Проходження значних транзитних транспортних потоків через центральну частину 

міста, що створює дискомфорт для населення та погіршує стан навколишнього середовища. 

Невідповідність параметрів існуючих вулиць нормативним показникам, недосконалий 

транспортний зв’язок між різними районами міста та прилеглими територіями. 

7. Наявність ділянок що зазнають підтоплення та ділянок можливого затоплення 

повеневими водами, які погіршують санітарний стан територій та потребують їх інженерної 

підготовки і захисту.  

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на санітарно-гігієнічні умови 

території міста та стан здоров'я населення.  

 

 

11.4. ЗАБОВ’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 –

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ, ТА ШЛЯХИ ЇХ ВРАХУВАННЯ 
 

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів державного, 

регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому 

числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. Були розглянуті 



78 

 

документи, що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони здоров'я. Результати аналізу 

цілей та завдань екологічної політики, визначених у зазначених документах, показали значну 

ступінь відповідності цілям проекту генерального плану міста Бурштин та їх врахування в 

проектних рішеннях містобудівної документації. Документ державного планування (проект 

генерального плану) враховує більшість з них, а також пропонує комплекс заходів, 

спрямованих на їх виконання.  

 

11.5. ОПИС НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ДОКУМЕНТУ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, А ТАКОЖ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, ПОЗИТИВНИХ 

І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
 

Аналіз перспектив виявив потенціал для позитивного впливу проекту генерального 

плану  на навколишнє середовище та здоров'я населення.  

Запропоновані проектом генерального плану планувальні рішення мають потенціал 

для позитивного впливу на якість повітря, поверхневих вод, ґрунтового середовища. 

Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури, збільшення площ 

озеленення та благоустрою території міста сприятиме зменшенню впливу шуму, забруднення 

повітря житлових зон викидами транспортних засобів, покращить рівень транспортного 

обслуговування та підвищення рівня більш комфортного проживання населення. 

 

11.6. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків 

запропонована низка планувально-технічних заходів, а також виконання ряду 

адміністративно-управлінських рішень.  

Окрім того, визначений комплекс проектних рішень з планувальної організації 

території та інженерно-планувальних заходів, направлений на запобігання негативних 

наслідків реалізації рішень генерального плану. В тому числі, проектні рішення передбачають 

забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та 

перспективних промислових зон з житловою та прирівняною до неї забудовою. Зокрема: 

резервування ділянок для організації СЗЗ від промислових зон, що реконструюються; 

визначення промислових підприємств що потребують скорочення СЗЗ з метою їх сумісності з 

оточуючою сельбищною зоною. Реалізація зазначених заходів сприятиме забезпеченню 

санітарно-гігієнічних норм території та умов життєдіяльності населення.  

В період реалізації проекту передбачено виконання комплексу заходів, визначених в 

містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної інфраструктури міста; 

заходів із інженерної підготовки та захисту території; розвитку господарського комплексу; 

охорони навколишнього природного середовища, виконання яких є невід’ємною складовою 

створення сприятливого в екологічному відношенні середовища міста Бурштин. 

 

11.7. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 
У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану м. Бурштин Івано-Франківської області, з розробкою 

плану зонування території міста” були прийняті наступні перспективи для вивчення наявних 

альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище.  

1. “Варіант нульової альтернативи” (генеральний план не реалізується).  

2. “Варіант реалізації проекту генерального плану ” 
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На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку населеного пункту були 

прийняті проектні рішення генерального плану, що в більшій мірі відповідають встановленим 

цілям екологічної політики на місцевому та регіональному рівні та сприяють досягненню 

сприятливого в санітарно-гігієнічному відношенні середовища, підвищують комфортність 

проживання населення.  

Основним ускладненням в роботі була недостатність вихідної інформації. 

 

11.8. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ) ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 
 

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом, 

проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення динамічного міського 

середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального 

обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля 

та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень 

містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та 

контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні 

адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу 

державного планування. 

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно 

впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх 

усуненню; а також проводити інформування громади міста Бурштин про стан реалізації 

містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 

 

11.9. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ, ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту ймовірні 

транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються.



 

Додаток 1. Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля 

та їх відношення до плану зонування 

 

Проблемні питання/ Цілі та завдання Актуальність для 

генплану 

Примітки 

Охорона атмосферного повітря 

Проведення моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та інформування 

громадськості;  

- залучення підприємств, установ, організацій, які 

здійснили перехід котелень на альтернативні види 

палива, до отримання дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

 Екологічна реструктуризація підприємств з 

орієнтацією виробничих процесів на європейські 

екологічні стандарти та суттєве зменшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

+ Частково має відношення в частині 

визначення принципових напрямків вивільнених від 

забруднення територій для містобудівних потреб. 

Зниження рівня споживання енергетичних 

ресурсів та покращення якості централізованого 

опалення за рахунок впровадження енергозберігаючих 

технологій, матеріалів та обладнання;  

- продовження реалізації програм, направлених 

на енергозбереження та енергоефективність; 

- підтримка реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів, особливо у сфері альтернативної 

енергетики. 

+ Частково має відношення щодо визначення 

об’ємів тепла по видах споживання відповідно 

потреб на кінець реалізації розрахункового етапу, 

визначення кількості головних споруд 

теплопостачання та їх потужності. 

Визначення головних та альтернативних 

напрямків теплопостачання всіх видів споживачів. 

Зниження рівня забруднення повітря викидами 

відпрацьованих газів від автотранспорту.  
+ Частково має відношення в частині розвитку 

транспортної мережі та інфраструктури міста. 

Облік, контроль та видача довідок на викиди в 

атмосферне повітря суб’єктами господарювання; 

- проведення лабораторних досліджень 

атмосферного повітря, ґрунту і підземних вод місць 

видалення відходів, звалищ твердих побутових відходів; 

- забезпечення розроблення та 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 
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впровадження систем і приладів контролю та оснащення 

ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в 

атмосферу, промисловими підприємствами, що мають 

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. 

Водні ресурси (в т.ч. водопостачання та водовідведення) 

Проведення моніторингу стану поверхневих 

водних ресурсів; забезпечення ведення державного 

обліку водокористування. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

Виконання заходів протиповеневого захисту 

територій; проведення робіт із розчистки і регулювання 

русел річок; 

- захист територій від затоплення і підтоплення. 

+ Має відношення в частині визначення 

комплексу відповідних заходів із захисту території та 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

річок і водойм. 

Поліпшення якості поверхневих вод внаслідок 

реконструкції, будівництва очисних споруд.  
+ Частково має відношення в частині 

визначення перспективних об’ємів стічних вод на 

проектний етап реалізації генплану та визначення 

основних заходів щодо удосконалення та розвитку 

системи каналізації. 

Заходи з підтримання санітарного стану річок. + Частково має відношення в частині 

визначення комплексу гідротехнічних заходів з 

відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму річок та їх прибережних 

захисних смуг. 

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

шкідливої дії поверхневих вод, створення прибережних 

смуг річок і водойм, екологічного оздоровлення водного 

басейну.  

+ Частково має відношення в частині надання 

пропозиції з встановлення меж прибережних 

захисних смуг водойм, організації раціонального 

водовідведення та очистки стоків. 

Підвищення надійності роботи систем питного 

водопостачання; 

- створення альтернативних джерел 

водопостачання; 

- поліпшення якості питної води; 

- розвиток систем водопостачання та 

водовідведення. 

+ Частково має відношення в частині 

визначення комплексу заходів із розвитку 

інфраструктури систем централізованого 

водопостачання та водовідведення для забезпечення 

потреб на кінець розрахункового періоду. 



82 

 

 

Ґрунти та земельні ресурси 

Формування в генеральному плані житлових 

масивів під індивідуальну забудову для забезпечення 

земельними ділянками учасників АТО/ООС. 

 

+ Має відношення в частині визначення 

територій перспективного житлового будівництва 

(ділянки перспективного розміщення садибної 

заабудови).  

Заходи по рекультивації території на звалищі 

побутових відходів; 

- ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

+ 

 

Частково має відношення в частині 

визначення перспективного функціонального 

використання ділянок. 

Зниження обсягів скидів забруднених стічних вод 

у природні водні об'єкти. 
+ Частково має відношення в частині 

запровадження принципових напрямків в екології 

водокористування. 

Відходи 

Налагодження утилізації промислових відходів, 

зменшення їх несприятливого впливу на стан довкілля; 

- зниження рівня техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище шляхом 

налагодження дієвої системи збору, сортування, 

утилізації та захоронення твердих побутових відходів; 

- реконструкція звалища ТПВ та налагодження 

повного циклу переробки ТПВ; 

- приведення в належний санітарний стан 

території міста. 

+ 

 

Частково має відношення в частині 

визначення принципових напрямків поводження з 

відходами, визначення ділянки розміщення головних 

об’єктів з сортування та комплексної переробки 

ТПВ. 

Збереження біорізноманіття 

Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу; збереження зелених насаджень та 

поліпшення їх якісного складу;  

- розвиток ландшафтно-паркових рекреаційних 

зон; забезпечення їх належного санітарного стану. 

+ Частково має відношення в частині 

врахування та визначення відповідного 

функціонального використання ділянок 

ландшафтно-паркової рослинності. 

- Недопущення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття, розширення мережі 

природно-заповідного фонду і формування регіональної 

екомережі. 

+ Частково має відношення в частині 

врахування та раціонального використання ділянок, 

що входять до складу регіональної екомережі. 
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Наукові дослідження з виявлення та 

обґрунтування доцільності заповідання цінних 

природоохоронних територій; 

- проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

Здоров’я населення 

Створення належних умов для оздоровлення та 

повноцінного відпочинку дітей та дорослого населення;  

- розширення масштабів рекреаційних 

послуг та інфраструктури. 

+ Частково має відношення в частині 

резервування ділянок відповідного функціонального 

призначення для реалізації визначених завдань. 

Соціально-економічні аспекти 

Подолання негативних тенденцій у сфері 

зайнятості населення та стабілізація ситуації на ринку 

праці області; 

- забезпечення соціального захисту та підтримки 

малозабезпечених і соціально незахищених верств 

населення та підвищення добробуту громадян 

пенсійного віку; 

- забезпечення належних умов життєдіяльності 

учасників АТО, ООС, членів їх сімей та сімей загиблих 

учасників АТО, ООС, постраждалих учасників 

Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб з 

числа учасників бойових дій; забезпечення соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб; 

- забезпечення рівного доступу громадян до 

дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення надання 

якісних освітніх послуг; 

- підвищення рівня життя, доходів та 

соціального захисту населення; 

- підвищення якості, 

конкурентоспроможності і доступності освіти, фізичної 

культури та спорту; 

+ Частково має відношення в частині 

резервування ділянок виробничо-комунального, 

рекреаційного призначення, що передбачає 

розміщення підприємств і об’єктів та створення 

додаткових робочих місць; врахування пропозицій 

стосовно формування територій перспективного 

розміщення садибної забудови/земельних ділянок 

для учасників АТО, ООС; а також в частині 

визначення та розміщення необхідної кількості 

установ та організацій громадського обслуговування. 
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- забезпечення підтримки дітей, сім’ї та 

молоді. 

Запровадження заходів щодо створення належних 

умов для нарощування підприємствами області обсягів 

виробництва промислової продукції, підвищення її 

конкурентоспроможності і реалізації на ринках України 

та за її межами; 

- сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

+ Частково має відношення в частині 

визначення ділянок відповідного функціонального 

призначення для розміщення об’єктів, що 

забезпечують реалізацію визначених завдань 

(ділянки розміщення виробництв, складів, баз), в 

тому числі для розміщення інноваційних об’єктів. 
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