
Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану 
території обмеженої на вул. Нижанківського, залізничною колією, межею 

міста в м. Стрию Львівської області

Загальні положення

1. Замовник СЕО
Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул. Шевченка, 71, м. 

Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400).
ЄДРПОУ: 26256903

2. Вид та основні цілі документу державного планування
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка 

визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з 
метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної 
організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми 
планування території району, визначення планувальних обмежень 
використання території згідно з державними будівельними та санітарно-
гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого 
розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної 
території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 
природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою 
залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо 
реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території полігону твердих побутових відходів на вул. 
Нижанківського в м. Стрию Львівської області, розроблений на замовлення 
Стрийської міської ради, згідно рішення Стрийської міської ради № 267 від 
25.03.2021 року «Про надання дозволу на розроблення детальних планів 
території в м. Стрию».

Проект розробляєься відповідно до:
- Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закону України «Про відходи»;
- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
- Закону України «Про екологічну мережу України»;



- Закону України «Про охорону земель»;
- Закон України «Про рослинний світ»;
- Закону України «Про тваринний світ»;
- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту»;
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
- ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»;
- ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг)»;
- СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
- Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів».

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови 
території орієнтовною площею 25,0 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 
7 років.

На даний час територія ДПТ – це землі державної власності. Ділянка 
використовується як полігон твердих побутових відходів.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування 
визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або 
розміщення ресурсів):

Стрий – місто обласного значення у Львівській області, районний та 
адміністративний центр Стрийського району.



Один із головних та найбільших транспортних вузлів Західної України, 
важливий економічний та культурний центр Львівської області. Місто 
розташоване на лівому березі річки Стрий. Населення міста – 60 тис. осіб, 
площа – 16,95 км².

Місто розташоване у південно-західній частині Львівської області, за 67 
кілометрів від обласного центру, в східноєвропейському часовому поясі між 
23 та 24 меридіанами, на лівому березі однойменної річки на низькогірній 
частині Стрийсько-Сянської Верховини. Рельєф на території міста – 
рівнинний. Зручне розташування на перехресті міжнародних залізничних та 
автомобільних шляхів, а також близькість курортів Моршина, Трускавця і 
Славсько та рекреаційної зони Карпат відкриває перспективи для розвитку 
міста як торговельного та рекреаційно-туристичного центру. Стрий є центром 
Стрийської агломерації, яка разом із Дрогобицькою агломерацією утворює 
Дрогобицько-Стрийську конурбацію

Клімат помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, 
довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна 
температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня 
температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного 
зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній 
кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні - 
200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді 
грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна 
вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), 
західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 
м/с.

Колись Стриєм протікало декілька водяних потоків, що впадали у річку. 
На них працювали водяні млини. Для відпочинку жителів міста облаштований 
пляж на річці та діє відновлене озеро.

Найбільшою річкою Стрийщини є річка Стрий (загальна довжина – 230 
км). Течія річки швидка, часто змінює русло, а також рве дамбу у Стрию 
вздовж об'їзної автомагістралі. Особливо небезпечна річка у паводкові дні. 
Тоді найвищий рівень води становить 4-5 метри. Паводки тривають 5-15 днів.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолисто-
тернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи.

Деревна рослинність представлена, переважно, мішаними (Держлісгосп) 
лісами. Тут поширені грабові ліси з домішками сосни, вільхи та вкрапленнями 
бука. Лучно-трав’яниста рослинність сіножатей і пасовищ представлена 
травостоєм різного ботанічного складу.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ знаходиться на території земель 
Стрийської міської ради в західній частині міста. Ділянка знаходиться на межі 
виробничої і комунально-складської зони і межує:

- з північного сходу – полігон твердих побутових відходів;
- з північного сходу і північного заходу – землі Заплатинської сільської 

ради;
- з південного сходу і заходу – землі міста, автодорога.



Геологічний розріз ділянки, до глибини 8,0 м, складений сучасними та 
четвертинними відкладами.

Сучасні утворення представлені рослинним ґрунтом, четвертинні – 
суглинком та галькою.

Рівень ґрунтових вод зафіксований на глибинах 5,3 – 5,8 м. Горизонт не 
напірний. Живлення його відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних 
опадів. Землі міста не підтоплювані. Фізико-геологічні явища і процеси, 
несприятливі для будівництва, відсутні.

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – II.
В даний час на ділянці ДПТ в наявності об’єкти, які можуть здійснювати 

негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища. 
Це – існуючий полігон твердих побутових відходів з СЗЗ – 500 м.

4. Ймовірні наслідки
а) При реалізації Детального плану території обмеженої на вул. 

Нижанківського, залізничною колією, межею міста в м. Стрию Львівської 
області (у процесі будівництва та експлуатації полігону ТПВ) можливі різні 
ризики впливу на навколишнє природне середовище.

Житлові будинки, будівлі та споруди громадського призначення на 
території відсутні.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, 
викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті 
провадження планової діяльності):

Відходи. Відходи, що будуть утворюватися під час експлуатації та 
постопераційного періоду передаватимуться спеціалізованим підприємствам. 
У разі виявлення та ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних 
відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води. Створення додаткових впливів не 
передбачається. Плановані заходи усунуть неконтрольовані витоки 
забруднювачів з тіла полігону. Наслідки попередньої діяльності для 
поверхневих та підземних вод будуть знижені.

Ґрунт та надра. Створення додаткових впливів не передбачається. 
Плановані заходи усунуть неконтрольовані витоки забруднювачів з тіла 
полігону. Очікується позитивний вплив: стабілізація схилів, усунення ризиків 
зсувів.

Атмосферне повітря. Під час проведення будівельних, земляних робіт, 
пересування техніки, роботи когенераційної установки будуть утворюватись 
такі забруднюючі речовини:

- оксид та діоксид азоту;
- оксид та діоксид вуглецю;
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок;
метан.
Дані речовини будуть утворюватись в незначних кількостях без 

перевищень норм ГДК.



Акустичний вплив. Під час будівельних робіт, від пересування техніки, 
виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. 
Під час експлуатації / роботи когенераційного устаткування та устаткування 
зворотного осмосу рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

Технологічні Ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення. 
Оскільки спостерігається утворення звалищного газу, слід враховувати 
потенційну можливість виникнення спонтанних пожеж під час активної фази 
рекультивації. Для керування даним впливом необхідно забезпечити наявність 
достатньої кількості обладнання для пожежогасіння на місцях проведення 
робіт, детальне навчання робітників, обмежений доступ у зону робіт, 
забезпечення робітників належним захисним обладнанням (зокрема 
детекторами концентрації шкідливого газу тощо).

На стадії експлуатації система відведення газу та кінцевий шар покриття 
зменшать ризик пожежі від самозаймання.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних 
масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, 
тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та 
техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни 
напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) 
не передбачаються.

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоровя населення 
передбачені такі заходи:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів 
викидів забруднюючих речовин – контроль за дотриманням нормативів 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться підприємством 
(виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється відповідними 
державними контролюючими органами. Контроль викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу передбачає:

– контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової 
концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин;

– порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 
нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами;

Заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Законом України 
«Про охорону атмосферного повітря», галузевими нормативними 
документами.

Використання серійного технологічного обладнання з двигунами 
внутрішнього згорання, що має відповідні сертифікати з умов викидів 
шкідливих газів.

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

Необхідність розробки по врегулюванню викидів забруднюючих речовин 
в період НМУ (несприятливих метеорологічних умовах) узгоджується з 
управлінням по гідрометеорології та контролю природного середовища. Але 
згідно КД 52.0452-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных 



метеорологических условиях» розд.1 «Мероприятия по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают 
предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных 
пунктах, где органами Госкомгидромета проводится или планируется 
проведение прогнозирования НМУ»

Шумозахисні заходи:
– використання сучасного низько-шумного технологічного та 

енергетичного обладнання;
– застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких 

розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій;
– вентиляційні установки, та обладнання, які є джерелами шуму і вібрації, 

встановлені на віброізолюючих амортизаторах, в шумозахищених секціях;
– озеленення території.
Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами:
Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації 

відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та 
законодавства України.

Всі типи відходів, що утворюватимуться в процесі виконання робіт з 
рекультивації, підлягають вилученню, накопиченню і розміщенню їх у 
спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення.

Місця тимчасового зберігання відходів повинні відповідати вимогам 
ДСан-ПіН 2.2.7.029-99.

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє 
середовище передбачено забезпечення повного  збирання,  належного 
зберігання та недопущення знищення і псування відходів. В обов’язки особи, 
яку буде призначено відповідальною у сфері поводження з відходами на 
підприємстві буде входити моніторинг місць зберігання відходів та ведення 
первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що 
утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.

Заходи захисту геологічного та водного середовищ, ґрунтів:
– влаштування захисного екрану поверхні полігону твердих відходів для 

збирання і відведення поверхневої води, що призведе до зменшення кількості 
утворення фільтрату;

– прокладання канав збору та відведення незабруднених дощових та 
талих вод з по обом бокам тіла полігону.

– побудова системи очищення фільтратів для полігону та  раніше 
накопичених канав з фільтратом;

Заходи щодо пожежобезпеки:
В зоні складування забороняється розведення вогнищ, спалювання 

відходів. Користуватися відкритим вогнем біля свердловин збору полігонного 
газу – категорично забороняється.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з 
попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують 
поточну діяльність.



б) На території міста знаходяться наступні об’єкти природно-заповідного 
фонду України:

1. Парк Злуки – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого 
значення в Україні. Розташований у місті Стрий Львівської області.

Площа 5 га. Парк внесено до природно-заповідного фонду України 
Рішенням сесії Львівської обласної ради № 180 від 17 червня 1997 року. 
Перебуває у віданні Міськкомунгоспу.

2. Парк імені Тараса Шевченка (інші поширені назви — парк культури і 
відпочинку ім. Т. Г. Шевченка, парк Вільшина) – парк-пам'ятка садово-
паркового мистецтва місцевого значення в Україні. Розташований у 
центральній частині міста Стрий Львівської області, між вулицями Сколівська 
та Гайдамацька. Є найстарішим парком міста.

Загальна площа парку 20 га. На території парку ростуть вікові дерева 
(столітні сосни, тополі, дуби, модрини та дугласії) і до 30 видів кущів та дерев 
(буки, липи, в'язи, ясені, клени-явори, сиза, сосна Веймутова, сосна чорна, 
кипарисовик Лавсона). Довгий час парк приваблював жителів та гостей міста, 
адже на його території проходили фестини чи інші розважальні заходи, 
функціонував парк атракціонів, ресторан у центрі парку, що приймав 
відвідувачів, аж до 1990-х років. Проте на початку 2000-х років був 
занедбаний та потребує проведення відновлювальних робіт.

3. Парк Нижанківського – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 
місцевого значення в Україні. Розташований у межах міста Стрий Львівської 
області, при вул. Остапа Нижанківського.

Площа 1,5 га (початково – 2,5 га). Статус надано згідно з рішенням 
виконкому Львівської обласної ради від 9 жовтня 1984 року № 495 і рішенням 
9-ї сесії 4 скликання Львівської обласної ради № 154 від 03.06.2003 року 
(скорочення площі). Перебуває у віданні: Стрийський міськкомунгосп, 
адміністрація парку. Статус надано для збереження парку, закладеного 1959 
року. Основні породи дерев: липа, ясен, каштан.

Час від часу парк потерпає від вирубок під будівництво різних об'єктів 
(житлові доми, церква тощо), через що його площа поступово зменшується – з 
2,5 га (2003) до 1,5 га (2018 р.).

В Стрию налічується 105 пам'яток архітектури місцевого значення. До 
найголовніших історико-архітектурних пам'яток міста належать:

1. Костел Різдва Пресвятої Богородиці – одна із найстаріших будівель 
міста. Зведений у 1425 році, пережив декілька реконструкцій.

2. Церква Архістратига Михаїла – колишній костел Святого Йосифа, 
збудований у стилі модерн з елементами неоготики у 1912 році.

3. Народний дім – один із міських закладів культури, побудований на 
кошти українців і відкритий у 1901 році; архітектурний стиль – еклектизм.

4. Міський будинок культури – колишній будинок товариства «Сокіл» 
зведений у 1906 році.

5. Будинок санстанції – колишній фільварок, одна із найстаріших 
будівель міста. За переказами, цей будинок спорудив колишній стрийський 
староста, а пізніше король Польщі Ян III Собеський для своєї дружини Марії.



6. Будинок центру творчості дітей та юнацтва – колишня вілла «Турег», 
збудована у другій половині XIX століття у стилі еклектичного історизму.

7. Будинок середньої школи № 7 – будівля колишньої гімназії, зведена у 
стилі класицизм.

8. Стрийська синагога – перебуває у напівзруйнованому вигляді.
Водночас, на території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду та історико-культурної спадщини.
в) Зважаючи на географічне положення м. Стрий та характер планованої 

діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального 
плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, 
не очікуються.

5. Розгляд альтернатив
Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і 

демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, 
моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких 
у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження 
документа державного планування, а саме детального плану території, та 
відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого 
економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як 
продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану 
довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є 
очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної 
ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови 
та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

2. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в 
галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 
використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно 
максимально повно використовувати сучасні високоефективні 
екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі 
конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні 
альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом 
корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з 
урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-
економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та 
технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального 
розміщення об’єкту планової діяльності.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну 
інформацію

- доповіді про стан довкілля.



- статистичну інформацію.
- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.
- дані моніторингу стану довкілля.
- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля.
- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання 

території. 
З огляду на характер такого виду документації як детальний план, 

ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного 
аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що 
передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного 
планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень 
детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить 
встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони 
довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища 
існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, 
визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони 
навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання 
природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального 
плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо 
раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених 
санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення 
діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків 
(охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі населеного пункту;
– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого 
обладнання;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря;
– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу 

несприятливих природних процесів; 



– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток 
роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку 
небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, 
просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та 
оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-

акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж території 
проектування, вулиць та доріг.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 

11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з 
наступних розділів:

- основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими 
документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 
планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 
досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, 
які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з 
природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому 
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 
довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна 
оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 
технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 
детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 
цієї частини, розраховане на широку аудиторію.



Орган до якого подаються зауваження та пропозиції
Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул. Шевченка, 71, м. 

Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400).

Строки подання 
15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку»). 


