
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 

№ 

з/п 

Уповноважений 

орган 

Редакція частини 

проекту /Звіту про 

СЕО, до якої 

висловлено 

зауваження 

(пропозицію) 

Зауваження/ пропозиція 

Спосіб врахування 

(враховано/ не 

враховано/ 

враховано частково) 

Обґрунтування 

До Звіту про СЕО 

1 

Управління екології 

та природних 

ресурсів Івано-

Франківської ОДА 

Розділ 7 

Звітом з СЕО передбачити заходи щодо 

дотримання режимів прибережно-

захисних смуг водотоків відповідно вимог 

ст.60,61 Земельного кодексу України та 

ст.88, 89 Водного кодексу України, а 

також дотримання вимог ст.86 Водного 

кодексу України при проведенні робіт на 

землях водного фонду 

Враховано - 

2 

Управління екології 

та природних 

ресурсів Івано-

Франківської ОДА 

Розділ 3 

Розділ 3 звіту про СЕО «Характеристика 

стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на 

територіях, які ймовірно зазнають впливу 

(за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та 

результатами досліджень)» доповнити за 

адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень, 

за якими необхідно провести кількісну та 

якісну характеристику стану довкілля, у 

т.ч. здоров’я населення, яка зазнає чи 

може зазнати впливу внаслідок реалізації 

Програми 

Враховано - 

3 

Управління екології 

та природних 

ресурсів Івано-

Франківської ОДА 

Розділ 9 

Розділ 9 звіту про СЕО «Заходи, 

передбачені для здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення» 

доповнити заходами для забезпечення 

Враховано - 



систематичності спостережень за станом 

довкілля та об’єктами, що впливають на 

нього, а також визначити суб’єктів таких 

спостережень 

4 Департамент 

охорони здоров’я 

Івано-Франківської 

ОДА  
Розділ 2 

(ст.20) 

У розділі 2 Звіту твердження «Частина 

хворих, в т.ч. деструктивним 

туберкульозом, - не виявлена…» є 

суб’єктивним, дискутабельний, без 

посилання на конкретну публікацію – 

джерело інформації. Вилучити дану 

інформацію зі Звіту. 

Враховано - 

5 Департамент 

охорони здоров’я 

Івано-Франківської 

ОДА Розділ 2(ст.20) 

Розділ 4 (ст.29) 

Оскільки серед причин інфарктів та 

інсультів немає екологічних чинників 

(сайт Міністерства охорони здоров’я 

України), пропонуємо вилучити 

відповідну інформацію зі «Звіту про 

стратегічну оцінку обласної цільової 

протипаводкової Програми на період до 

2025 року» 

Враховано - 

6 МІНДОВКІЛЛЯ 

Розділ 2 (ст.11-15) 

Проаналізувати вплив ДДП на клімат, 

використовуючи «Рекомендації щодо 

включення кліматичних питань до 

документів державного планування» 

«№26/1.4-11.3-5650 від 03.03.2020 року 

Частково враховано   

7 МІНДОВКІЛЛЯ 

Розділ 2 

- території та об’єкти ПЗФ 

загальнодержавного та місцевого 

значення, наявні та території області та їх 

площу; 

- які території та об’єкти ПЗФ 

заплановано створити на території 

області; 

- у якій кількості територій та об’єктів 

ПЗФ межі винесені в натуру; 

- які території Смарагдової мережі наявні 

на території області. 

Враховано  

8 МІНДОВКІЛЛЯ 

Розділ 5 (ст.20) 

У розділі 5 не вказано міжнародні 

конвенції, ратифіковані Україною, які 

регулюють питання збереження 

біорізноманіття 

Враховано  



9 МІНДОВКІЛЛЯ 

Розділ 6 

У розділі 6 зазначити, яким чином 

впливатиме планована діяльність на 

території та об’єкти ПЗФ і території 

Смарагдової мережі 

Враховано  

10 МІНДОВКІЛЛЯ 

Розділ 7 

В розділі 7 звіту до заходів пропонуємо 

додати: - руйнування природних оселищ 

(біотопів) з додатку 1 резолюції  №4 

(1996) до Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі; - контроль за 

наявністю охоронюваних видів тварин та 

заборону на їхній вилучення із 

середовища існування. 

Враховано  

11 МІНДОВКІЛЛЯ 
Розділ 8 

У розділі 8 розглянуто ще одну 

альтернативу ….   

До проєкту Програми 

6 Управління екології 

та природних 

ресурсів Івано-

Франківської ОДА 

 

В разі здійснення діяльності, що може 

мати значний вплив на довкілля 

передбачити проведення процедури 

оцінки впливу на довкілля відповідно до 

Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» 

Враховано 

Програмою передбачається 

реалізація окремих видів 

діяльності, щодо яких 

законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки 

впливу на довкілля. Після 

затвердження переліку об’єктів 

в процесі написання Звіту з 

ОВД для цих об’єктів буде 

здійснена оцінка впливу та 

наслідків реалізації заходів на 

довкілля відповідних територій 

та конкретних місць. 

7 Управління екології 

та природних 

ресурсів Івано-

Франківської ОДА 

 

При реалізації Програми врахувати 

вимоги Закону України «Про заповідний 

фонд України» та положення про об’єкти 

природно-заповідного фонду 

Враховано 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



 


