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ВСТУП
З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про
стратегічну екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення
процедури стратегічної екологічної оцінки для документів державного
планування у встановленому законодавством порядку.
Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент
стратегічного

планування,

направлений

на

включення

екологічних

пріоритетів в програми, плани, політики.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього
середовища та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку планів
з метою просування сталого розвитку. Це системний інструмент оцінки, який
підтримує та інформує про процес прийняття рішень.
Стратегічна

екологічна

оцінка

містобудівної

документації

дає

можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої
діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для
запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі детального
планування.
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування
Детальний план території згідно з положенням статті 1 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038VI визначено, це містобудівна документація, що визначає планувальну
організацію та розвиток території.
Його метою є визначення планувальної організації і функціонального
призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної
організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту,
призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
Замовник 1 – Стрийська районна державна адміністрація Львівської
області. Адреса замовника 1: вул. С. Бандери, 28, м. Стрий, Львівська область,
82400.
Замовник 2 – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод
«Оскар».Адреса замовника 2: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів,
12 А.
Голова Стрийської РДА: Янко Богдан Ярославович. Контактний
телефон Стрийської РДА: тел.: (03245) 5-30-05. Контактний e-mail: Стрийська
РДА: stryirda@ua.fm.
Контактний

телефон

ПрАТ

«МЗМВ

Оскар»:

(032)606-22-88.

Контактний e-mail ПрАТ «МЗМВ Оскар»: v.fedoruk@ids-borjomi.com
Розробник проекту – Комунальне підприємство Львівської обласної
ради «Архітектурна основа». Головний архітектор проекту – Сухоставцева Н.
Є.
Проект «Детальний план території для обслуговування джерел питної
мінеральної води (джерела №11-18) ПрАТ Моршинський завод мінеральних
вод «Оскар» на території Стрілківської сільської ради Стрийського району»
розроблений згідно з розпорядженням голови Стрийської районної державної
адміністрації № 200 від 26 червня 2019 р.
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В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території
площею 2,2553 га. Детальний план розроблений в межах структурнопланувального елементу території поза межами населеного пункту, який має
цілісний планувальний характер.
В проекті враховані основні рішення схеми планування Стрийського
району.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 2-5 років.
Проектне рішення детального плану території базоване на :
- врахуванні рішень схеми планування Стрийського району;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
- побажаннях

та

вимогах

замовника

–

органу

місцевого

самоврядування, визначених у завданні на проектування та у ході
робочих нарад під час роботи на проектом;
- взаємозв’язках планувальної структури проекту з рішеннями схеми
планування Стрийського району.
В ДПТ враховані основні рішення схеми планування Стрийського
району, існуючі планувальні обмеження. ДПТ розроблений у відповідності з
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.212:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та
зміст детального плану території», Постанови Кабінету Міністрів України
№2024 від 18 грудня 1998р. (із змінами внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів № 717, №930, №379), Водного Кодексу України.
Ділянки, на які розробляється ДПТ, розташовані біля сіл Лотатники та
Ярушичі на території Стрілківської сільської ради (за межами населеного
пункту) та розташовані в території Лотатницького лісництва.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку», відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення, виконання документів містобудування або землеустрою
(схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які
містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено
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здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки,
зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природнозаповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення
або

розширення

територій

та об’єктів

природно-заповідного

фонду

підлягають СЕО.
Щодо необхідності чи відсутності потреби проходити процедуру ОВД
Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», а саме ст. 3, п. 13
«господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин
у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір
підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу» є необхідність в
проходженні процедури з оцінки впливу на довкілля. ПрАТ «МЗМВ «Оскар»
вже пройшло процедуру з оцінки впливу на довкілля. Номер реєстраційної
справи у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля: 201911204839.
Існуюча ситуація та запроектовані рішення
Територія ДПТ представлена семи земельними ділянками загальною
площею 2,2553 га, а саме:
- земельна ділянка з кад № 4625386800:04:000:0007 площею 0.4024 га;
- земельна ділянка з кад № 4625386800:04:000:0010 площею 0.2626 га;
- земельна ділянка з кад. № 4625386800:04:000:0009 площа: 0.1517 га;
- земельна ділянка з кад. № 4625386800:04:000:0004 площа: 0.2292 га;
- земельна ділянка з кад № 4625386800:04:000:0005 площею 0.1796 га;
- земельна ділянка з кад № 4625386800:04:000:0008 площею 0.6 га;
- земельна ділянка з кад. № 4625386800:04:000:0006 площею: 0.4298 га.
На даний час на території ДПТ знаходяться 8 діючих каптажів джерел
(№11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
На території ділянки проектування частково розташований мішаний
ліс.
Забудова та інженерні мережі на території ДПТ відсутня. На території
опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об’єкти культурної
спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.
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Технічні характеристики планованої діяльності
Схема будови каптажів джерел однотипна (рис. 1.1.2). Вода
відводиться вниз по рельєфу.

Рис. 1.1.1. Типова конструктивна тимчасова схема каптажів джерел

Рис. 1.1.2. Конструктивна схема експлуатаційних каптажів джерел
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Джерелами ділянки «Лотатники № 2» експлуатується водоносний
горизонт в алювіальних відкладах п’ятої і шостої надзаплавних терас
нижнього і середнього неоплейстоцену.
Оскільки не на всіх каптажах можлива передача води самоплинно, що
обумовлено виключно перепадами рельєфу, то на деяких каптажних джерелах,
а саме джерелах №11, 12, 14, 16, 17, 18 встановлено резервуари накопичення
води із насосним обладнанням, звідки вода при накопичені резервуару
перекачуватиметься насосами на насосні станції. З каптажних споруд по
трубопроводу вода самопливом поступатиме в збірний трубопровід, по якому
подаватиметься до насосної станції «Лотатники-2», далі по напірному
водогону вода транспортуватиметься до насосної станції «Пила» і далі до
заводу мінеральних вод ПрАТ «МЗМВ «Оскар» для подальшого розливу.
В каптажах джерел встановлені водні лічильники (витратоміри), також
лічильники встановлені на насосних станціях на вході в збірну ємність і на
вихідному трубопроводі для обліку кількості води відібраної для розливу.
Збірна ємність насосної станції обладнана переливним трубопроводом, за
допомогою якого надлишок води, що не використалась скидається в р.
Бережниця.
Планувальні обмеження
Планувальними обмеження, що діють території ДПТ, є:
- зони санітарної охорони (Далі –ЗСО) каптажів джерел (1-ий, 2-ий та
3-ій пояси),
- нормативний розрив від мішаного лісу;
- прибережна захисна зона від річок, ставків та струмків. Прибережна
захисна смуга вздовж річки Бережниця складає 50 м.
В межах 1-го поясу зони санітарної охорони повинні бути облаштовані
зелені насадження спеціального призначення.
1-ий пояс ЗСО має форму кола радіусом 15 м (огороджена територія
навколо каптажу джерела), встановлюється ДПТ.
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2-ий та 3-ій пояси ЗСО (суміщені) – мають неправильну форму
орієнтовними розмірами: 2500 м * 2000 м, встановлюються на наступному
етапі проектування.
Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
споруди. Основні положення» (п. 15.2.1.1), розмір 1-го поясу санітарної
охорони для водозабірних споруд допускається зменшувати до 15 м у випадку
розташування її у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних
умовах, а також де неможливе забруднення грунту та підземних вод.
Правові режими використання 1-го, 2-го та 3-го поясів зони санітарної
охорони повинно строго дотримуватись згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України № 2024 від 18 грудня 1998 року (із змінами внесеними
згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №717 від 15.05.2003р.,
№930 від 10.10.2012р., №379 27.05.2015р.).
Об’єкти повинні бути огородженими і мати охорону та сигналізацію.
Режим забудови території проектування передбачає використання
даної території для обслуговування вже існуючих 8 каптажів джерел.
Переважний вид використання – території водозабірних споруд (каптажів та
інженерних мереж та споруд для їх обслуговування). Супутні види не
передбачені.
В межах території детального плану передбачається приведення до
нормативних показників параметрів проїздів,. Рух транзитного вантажного та
громадського транспорту передбачений лише основною вулицею села
Лотатники. Проїзди, за допомогою яких буде здійснюватися транспортний
доступ до ділянки проектування, передбачені для руху легкового та
обслуговуючого вантажного транспорту.
Продуктивність водозабірних споруд – каптажів джерел №11-18 на час
розроблення детального плану території складає орієнтовно від 1200 м
куб./добу до 4000 м куб./добу в перспективі. Даний показник є орієнтовний і
може бути уточнений на наступних стадіях проектування.
Інженерна підготовка території
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Плануються наступні заходи з інженерної підготовки території:
- вертикальне планування території;
- поверхневе водовідведення: організацію поверхневого стоку
передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою в
поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.
Передбачається створення нормальних умов для руху транспорту і
пішоходів

шляхом

забезпечення

нормативних

поперечних

профілів

проектованих проїздів.
Проектований об’єкт повинен бути огороджений і мати охорону та
сигналізацію.
Територія об’єкту повинна буди належним чином благоустроєна та
освітлена. Замощення проїздів – асфальтобетон.
Благоустрій та озеленення території
При

проектуванні

даного

об’єкту

передбачено

комплексний

благоустрій території, зокрема: благоустрій озелененої зони, влаштування
зелених насаджень спеціального призначення в межах 1-го поясу зони
санітарної охорони.
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2. Характеристика 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)
2.1. Фізико-географічна характеристика території
Ділянки, на які розробляється ДПТ, розташовані у Львівській області,
Стрийському районі біля сіл Лотатники та Ярушичі на території Стрілківської
сільської ради (за межами населеного пункту) та розташовані на території
Лотатницького лісництва.
До Підгірцівської сільської ради Стрийського району Львівської
області входять наступні населені пункти: с. Підгірці, с. Верчани, с. Комарів,
с. Ярушичі. (Дод. №13)
До Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області
входять наступні населені пункти: с. Станків, с. Довге, с. Фалиш, с. Пила. (Дод.
№14)
До Стрілківської сільської ради входять наступні населені пункти: с.
Стрілків, с. Бережниця, с. Лотатники. (Дод. №15)
Найближчими населеними пунктами із західного боку від території
земельних ділянок ДПТ є: с. Лотатники та с. Ярушичі. Село Стрілків
знаходиться на відстані близько 4 км у західному напрямку від території ДПТ.
Село Підгірці знаходиться на відстані близько 2,2 км у західному напрямку від
межі території ДПТ. Інші населені пункти з наведених у переліку у додатках
№№13, 14, 15, знаходяться на більшій відстані від межі ДПТ.
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Рис. 2.1.1. Найближчі населені пункти по відношенню до території ДПТ – с. Лотатники і с. Ярушичі
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2.2. Кліматичний аналіз
Всі земельні ділянки, що входять в межі ДПТ, знаходиться в
адміністративних межах Стрілківської сільської ради Стрийського району
Львівської області. З врахуванням того, що відсутні дані кліматичної
характеристики по Стрілківській сільській раді, то кліматичну характеристику
надано відповідно до даних багаторічних спостережень по найближчому
стаціонарному пункту у м. Стрий Львівської області та метеорологічних
характеристик і коефіцієнтів, що визначають умови розсіювання ЗР в
атмосферному повітрі (дод. №8).
Середньомісячні максимальні показники температури повітря за
даними українського гідрометеорологічного центру по пункту спостережень у
м. Стрий відображено нижче на рис. 2.2.1-2.2.4. [21]
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середньомісячна температура

Рис. 2.2.1. Середньомісячні максимальні показники температури повітря за даними
пункту спостережень у м. Стрий

Відповідно до рис. 2.2.1 максимальний показник середньомісячної
температури становить 17,6 0С.
Відповідно до додатку №8 середня максимальна температура найбільш
жаркого місяця становить 23,1 °С. Середня температура найбільш холодного
місяця року становить -2 °С.
Середня місячна і максимальна кількості опадів (мм) за даними пункту
спостережень у м. Стрий відображено на рис. 2.2.2.
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Рис. 2.2.2. Середня місячна і максимальна кількості опадів (мм) за даними пункту
спостережень у м. Стрий

Середній річний показник опадів за даними спостережень у м. Стрий
становить 757 мм/рік.
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Рис. 2.2.3. Середня та максимальна швидкість вітру по місяцях (м/с) за даними пункту
спостережень у м. Стрий

Отже, відповідно до даних, наведених на рис. 2.2.3. річна середня
швидкість вітру становить 2,4 м/с.
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Рис. 2.2.4. Число ясних і похмурих днів за загальною нижньою хмарністю за даними
пункту спостережень у м. Стрий

Клімат Стрийського району помірно-континентальний.
2.3. Стан атмосферного повітря
Відповідно до «Регіональної доповіді про стан навколишнього
природного середовища у Львівській області в 2016 році» сумарні показники
викидів від стаціонарних джерел скоротились, що відображено на рис. 2.3.1.
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Рис. 2.3.1. Динаміка зміни викидів ЗР від стаціонарних джерел по Стрийському району за
роками

Показники викидів ЗР від стаціонарних джерел з розбивкою на
речовини за роками наведено у табл. 2.3.2.
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Рис. 2.3.2. Показники викидів ЗР від стаціонарних джерел у Стрийському районі за
роками

Відповідно до «Екологічної програми Стрийського району на 20132017 роки», Стрий-2013 рік забруднення атмосферного повітря району від
стаціонарних джерел обумовлюється в основному промисловою діяльністю.
Основними забруднювачами атмосферного повітря є філія управління
магістральних газопроводів «Львівтрансгаз», філії «Стрийська ДЕД» та
«Стрийський райавтодор» дочірнього підприємства «Львівський облавтодор»,
підприємства НАК «Нафтогаз України» та ТзОВ «Галичина-Захід». [25]
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2.4. Стан радіаційного забруднення
Стан радіаційного забруднення Львівської області в т. ч. Стрийського
району відображено по ВАС Львів згідно «Регіональної доповіді про стан
навколишнього природного середовища у Львівській області в 2018 році»
Львів-2019 у табл. 2.4.1. [26]
Табл. 2.4.1. Стан радіаційного забруднення Львівської області
Пункт спостереження

Гама-фон, мкр/год
Рівень природного

Максимально разовий

Середньорічне

фону

рівень

значення

ВАС Львів

25

14

11

м. Броди

25

14

10

АМСЦ Дрогобич

25

14

12

м. Кам’янка-Буська

25

11

10

м. Мостиська

25

15

12

м. Рава-Руська

25

13

10

м. Славськ

25

15

12

м. Стрий

25

17

12

м. Турка

25

15

13

м. Яворів

25

14

10

Середнє по області

Радіаційне

забруднення

атмосферного

11

повітря

у

2016

році

досліджувалося на 10 пунктах спостереження (ВАС Львів, м. Броди, АМСЦ
Дрогобич, м. Кам’янка–Буська, м. Мостиськ, м. Рава-Руська, м. Славське, м.
Турка, м. Яворів, м. Стрий).
Середньорічне значення фону коливалось в межах 10-13 мкр/год,
максимально разовий рівень знаходиться в межах 11-17 мкр/год. Таким чином,
на всіх досліджуваних пунктах гамма-фон за рік не перевищував природного
фону Львівської області.
Середньорічне значення радіаційного фону для даного об’єкта по
пункту спостережень у м. Стрий знаходиться у межах норми та становить 12
мкр/год.
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2.5. Стан водного середовища
Річка Бережниця бере початок поблизу села Тисів за 8 кілометрів на
південний захід від селища з такою ж назвою. Вона є правою притокою ріки
Дністер. Протікає територією трьох адміністративних районів: Жидачівського
та Стрийського Львівської області і Долинського Івано-Франківської області.
Річка третього порядку, її довжина 56 км, площа басейну 182 км2. Глибина
річки 0,5–1,0 м, іноді до 3,0 м, швидкість течії 0,3–0,5 м/с, середня ширина
русла 1,5–3,0 м. В річковій системі є 29 струмків. [27]
Живиться ріка талими сніговими, дощовими та підземними водами,
значення кожного з цих трьох джерел живлення є різним, але питома вага
кожного з них не перевищує 50 %. [28]
У середній та нижній течії річище є магістральним каналом
меліоративної системи.
У формуванні режиму стоку річки, гідрологічних процесів та розвитку
річкової мережі важливу роль відіграють тенденції кліматичних змін в регіоні,
які особливо важливі для підтримання водності річок, стабілізації їх стану і
збалансованого розвитку при зменшенні антропогенного навантаження.
Особливо важлива в цьому аспекті динаміка температури та атмосферних
опадів, аналіз яких для регіону здійснено на основі опрацювання кліматичного
ряду за даними метеорологічної станції Стрий за період 1961–2010 рр. (рис.
2.5.1).
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Рис. 2.5.1. Динаміка середніх за десятиліття величин температури повітря й
атмосферних опадів за період 1961-2010 років (за даними спостережень на метеостанції
м. Стрий

Аналіз змін температури повітря показує, що протягом 50-ти років в
басейні р. Бережниця спостерігається неперервний ріст температури.
Динаміка

температури

є

тим

фактором,

який

визначає

величину

випаровування та розвитку місцевих конвекційних опадів, розвиток яких
особливо важливий для теплого періоду року, що визначає паводковий і
меженний режим стоку, які суттєво впливають на функціонування річкової
мережі, особливо при зменшенні меліоративного регулювання з боку людини.
Враховуючи динаміку росту температур за даними спостережень
Goddard Institute for Space Studies (GISS) при Національному управлінні з
аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), спостерігається зріст
температури кожні 5-7 років, в середньому на 1 градус (модель 1,2,3).

Крім температурного режиму, на трансформацію і підтримання
функціонування

річкової

мережі

суттєво

впливає

також

динаміка
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атмосферних опадів. Її риси для вказаного періоду характеризуються більш
складним розподілом, ніж розподіл температури. Він більше відповідає
синусоїдальному розподілу, але при постійному їх зростанні від початку до
кінця аналізованого періоду. При цьому найменше перевищення величин на
43,9 мм спостерігали між останнім десятиліттям періоду та 70-ми роками ХХ
ст., тоді як максимальне перевищення на 137,4 мм було між останнім
десятиліттям періоду та 80-ми роками ХХ ст. Цей показник перевищив
попередню величину у три рази. Найбільше зростання кількості опадів (на 91,3
мм) спостерігалось між останнім десятиліттям ХХ ст. і початковим
десятиліттям ХХІ ст. Цей чинник є суттєвою природною передумовою для
відновлення природного режиму функціонування річкової мережі при
зменшенні антропогенного втручання (через зменшення меліоративного
регулювання річкового стоку в останні десятиліття).
Цьому процесу сприяють також різкі зміни середньорічних величин
атмосферних опадів, які для вказаного періоду мають амплітуду змін у 691,9
мм, перевищуючи мінімальні величини в 1,8 раза. Це створює передумови для
посилення неоднорідностей у стані річкової мережі: при недостатній кількості
атмосферної вологи в період межені відбувається деградація мережі, тоді як у
дощові роки спостерігається її відновлення, активізація ерозійної та
акумулятивної діяльності.
Господарське освоєння басейнових геосистем малих річок, яке
посилилося у ХХ ст., призвело до суттєвих змін у структурі річкових систем.
Це ми можемо спостерігати на різночасових зрізах стану річкової мережі.
Використовуючи великомасштабні топографічні карти 1880, 1945, 2009 років
та космознімки, можна оцінити трансформацію річкової мережі за різні
проміжки часу. В таблиці 1 наведені коефіцієнти трансформації річкової
системи Бережниці.
Структурні зміни у річковій системі Бережниця мають регресивний
характер трансформації. Кількість водотоків протягом 130-річного періоду
суттєво змінилася: зникло 129 водотоків з 195, які існували наприкінці ХІХ ст.;
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на початку ХХІ ст. їх число скоротилося до 66. Особливо несприятливим був
період 1880–1945 рр., коли зникло більше 61 % водотоків, а їх загальна
довжина зменшилась на 39 %. В наступний період, який за тривалістю є
приблизно таким же, як і попередній, кількість водотоків зменшилась всього
на 13 %, а їх сумарна довжина навіть дещо зросла.
В проведених дослідженнях, це пояснюється тим, що зменшився
антропогенний тиск на каналізоване всередині ХХ ст. русло і воно, у свою
чергу, набуває свого більш природного вигляду, створюючи нові чисельні
звивини на місці спрямлень. Також в багатьох місцях русло створює додаткові
рукави, що теж позначається на збільшенні сумарної довжини водотоків,
попри зникнення дев’яти водотоків першого рангу. За перший обліковий
період число водотоків третього порядку зменшилось на 78–79 %, до
мінімально необхідного для утворення річки наступного, четвертого порядку.
Протягом цих років зникли 82 річки першого порядку та 29 другого
порядку, при цьому зменшилась їх сумарна довжина на 35 і 54 % відповідно.
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Рис. 2.5.2. Ілюстрація багаторічних змін річкової мережі р. Бережниця [29]
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Дослідження Прикарпатського НУ ім. Василя Cтефаника доводить що,
для виконання лісом гідрологічних і ґрунтозахисних функцій досить
негативним явищем є нерівномірне його розміщення по площі водозборів.
Лісові масиви, в основному, зосереджені на межиріччях та верхів'ях рік.
Річкові долини, як правило, безлісні. Мало зберіглося лісів вздовж
гідрологічної мережі. Все це сприяє площинній ерозії на схилах і ерозії
берегів. Тому тут основну увагу потрібно зосереджувати на формуванні
стабільних ландшафтів шляхом створення захисних насаджень вздовж
водотоків,

заліснення

низькопродуктивних,

ерозійно

небезпечних

та

еродованих земель, а також схилів крутизною понад 15 º. [30]
Кліматичні тенденції для басейну р. Бережниця характеризуються
наростанням середньорічної температури повітря і кількості атмосферних
опадів. При цьому більш стабільний тренд спостерігається для температури.
Це створює різнонаправлені природні передумови тренду трансформації
річкової мережі і змін її стану, особливо в останні десятиліття. Наростання
температури стає причиною збільшення величини випаровування, що веде до
зменшення водності в межах басейну, наростання конвекції в регіоні –
першопричини грозових опадів. Збільшення кількості атмосферних опадів є
сприятливою передумовою інтенсифікації відновлення річкової мережі.
Аналіз коефіцієнтів трансформації сумарної кількості та протяжності річок у
басейновій геосистемі р. Бережниця за період з 1880 до 2009 рр. вказує на
зменшення числа водотоків різних рангів та їхніх довжин, що призвело до
зменшення порядку річкової мережі з четвертого до третього. Найбільші зміни
відбулися протягом першого облікового періоду (з 1880 до 1945 рр.), коли
зникло більше 61 % різнорангових водотоків, а їх загальна довжина
зменшилась на 39 %. Протягом 1945–2009 рр. спостерігається зменшення
кількості водотоків на 13 % та невелике зростання їх сумарної довжини.
Станом на 1981 рік осушувалося 5067 га сільськогосподарських угідь.
Дана меліоративна мережа була створена в 1856 році і постійно зазнавала
трансформаційних змін внаслідок її розширення та перепланування.
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Найбільше змін протягом 1880-1945 років відбулося в нижній частині басейну,
також спостерігається незначне розширення меліоративна мережі на лівому
березі середньої течії. [31]
На підставі створених геоінформаційних моделей, які інтерпретують
антропогенне перетворення басейнової геосистеми на рівні підбасейнів
флювіально-меліоративної

мережі.

Зокрема,

модель

антропогенного

перетворення території, отримана за методикою Ф. Мількова, вказала на
переважання антропогенних підбасейнів, у структурі яких понад 75% земель є
антропогенно зміненими. Найбільших змін зазнали підбасейни вищих
порядків. [32]
Нижче від м. Моршин р. Бережниця приймає стоки з очисних споруд,
що працюють не на повну потужність через це викликають забруднення річки.
Внаслідок цього вода набуває неприємного запаху, який особливо відчутний
поблизу річки, колір її темно-бурий.
Скид зворотних вод в річку Бережниця ПЖКГ Моршинської міської
ради становить 172,67 м куб/год або 4,144 м куб./добу. В цілому за даними
ГУСЛО – 0,5 млн м куб/рік. [33]
Державним агентством водних ресурсів України, ПЖКГ Моршинської
міської ради віднесено до «Переліку 100 найбільших підприємств
забруднювачів за 2018 рік».
Водночас з цим відбувається перерозподіл гідрологічного стоку,
оскільки водозабір ПЖКГ Моршинської мiської ради відбувається в
алювіальних відкладах р. Стрий, а скид відбувається в р. Бережницю.
Табл. 2.5.1. Водовідведення у поверхневі водні об`єкти м.
Моршин
Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (млн куб. м)
2018
Водовідведення у поверхневі водні об`єкти
м. Моршин

0,5

Русло на ділянці від Моршина до с. Довге зазнало змін і тепер є
каналізованим,

течія

сповільненою,

відбувається

поступове
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заростання русла, присутнє незначне забруднення побутовим сміттям, на
заплаві здійснюється постійний випас худоби. Інші параметри залишаються у
природному стані і саме тому ця частина річки відноситься до ділянок, що
перебувають у доброму стані.
Від с. Довге до с. Лотатники, річка тече незаселеними територіями,
тому на цій частині річки антропогенний вплив мало відчутний, хоча
відбувається регулювання річкового стоку ставками. Природні біоценози
деградовані, стан оцінено як «добрий». Між селами Лотатники та Олексичі
річка тече по заболоченій місцевості.
Швидкість течії є сповільненою, річище приурочене до природного
каньйону глибиною 5-6 м. Тут водотік зарегульований ставком, а
дновистелено

щільним

мулом,

вода

слабопрозора,

каламутна,

без

відчутного різкого запаху.
Підземні води
У відповідності до загальної схеми гідрогеологічного районування
України ділянка родовища відноситься до Передкарпатського басейну
підземних вод, Волино-Причорноморської провінції.
Район досліджень характеризується в основному сприятливими
умовами живлення і накопичення підземних вод.
В межах району досліджень, у відповідності з геологічною будовою, в
стратиграфічній послідовності виділяються наступні водоносні горизонти і
комплекси (рис. 3.3.2.1):
-

водоносний горизонт в алювіальних відкладах заплави, першої і

другої надзаплавних терас верхнього неоплейстоцену і голоцену (а1-2
РІІІ+aН);
-

водоносний горизонт в алювіальних відкладах третьої і четвертої

надзаплавних терас середнього і верхнього неоплейстоцену (а3-4 РІІ-ІІІ);
-

водоносний горизонт в алювіальних відкладах п’ятої і шостої

надзаплавних терас нижнього і середнього неоплейстоцену (а5-6 РІ-ІІ);
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водоносний комплекс у відкладах палеогену і нижнього неогену

(P-N1).

Алювіальні водоносні горизонти перші від поверхні, є основним
джерелом

господарсько-питного

і

виробничого

водозабезпечення.

Регіональним водотривом для них служить потужна моласова товща
воротищенської, стебницької і балицької світ міоцену. Водоносний комплекс
у відкладах палеогену і нижнього неогену також є першим від поверхні і
розвинутий в зоні вивітрювання карпатського гірського флішу.
Водоносний горизонт в алювіальних відкладах заплави, першої і другої
надзаплавних терас верхнього неоплейстоцену і голоцену (а1-2 РІІІ+aН)
розвинутий в прирусловій частині долин річок у вигляді смуг різної ширини.
Водовмісними породами служать гравій, пісок і супісок. Водоносний горизонт
залягає на глибинах від 0 до 5 м, від поверхні землі. Потужність його
складає 3-10 м. Рівні підземних вод встановлюються на глибинах 1-3 м.
Водоносний горизонт має добрий гідравлічний взаємозв’язок з поверхневими
водами, як правило, безнапірний, в межах терас володіє місцевим напором
переважно за рахунок карпатського стоку. Водозбагачення порід коливається
в широких межах. В долині ріки Стрий дебіти свердловин сягають 78 дм3/с
при зниженні рівня води на 1,0 м. Експлуатаційні запаси Стрийського
родовища питних підземних вод складають 270 тис.м2/добу. В долинах
дрібних

річок

водозбагачення

зменшується.

Дебіти

свердловин

тут

змінюються від десятих значень до 2 дм3/с при зниженні рівня водина3-5 м. За
хімічним складом вода переважно гідрокарбонатна кальцієва, з мінералізацією
0,2-0,5 г/дм3. На ділянках виходів під четвертинну поверхню соленосних порід
води

набувають

хлоридно-гідрокарбонатного

або

сульфатно-

гідрокарбонатного натрієво-кальцієвого складу тієї ж мінералізації, що
свідчить про значний водоприток прісних вод. Живлення горизонту
відбувається за рахунок гірського стоку, інфільтрації атмосферних опадів і
перетоку з вище залягаючих відкладів третьої і четвертої надзаплавних терас.
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Розвантаження здійснюється в русла рік і струмків. Водоносний горизонт є
основним для господарсько-питного і виробничого водопостачання.
Водоносний горизонт в алювіальних відкладах третьої і четвертої
надзаплавних терас середнього і верхнього неоплейстоцену (а3-4 РІІ-ІІІ)
поширений вздовж рік у вигляді смуг зазначених надзаплавних терас Стрия і
Свічі. Водовмісні породи складені гравійно-галечниковими відкладами з
валунами заповнених піском та глиною. Загальна потужність відкладів
складає 15-20 м, а потужність обводненої частини – 5,5-18,0 м. Глибина
залягання рівня підземних вод становить 1,0-9,5 м. Водоносний горизонт, в
основному, безнапірний і лише на окремих ділянках, де гравійно-галечникові
відклади перекриті щільними суглинками, створюються локальні напори.
Водоносність горизонту значна. Дебіти свердловин становлять 0,25-6,0 дм3/с,
при зниженні рівнів до 6,0 м. Водопровідність відкладів змінюється від 43 до
1550 м2/добу. Коефіцієнт фільтрації змінюється від 11 до 104 м/добу, що
вказує на неоднорідність гранулометричного складу гравійно-галечникових
відкладів. За хімічним складом води строкаті, в основному, гідрокарбонатні,
сульфатно-гідрокарбонатні, хлоридно-гідрокарбонатні, кальцієві і натрієвокальцієві з мінералізацією до 0,5 г/дм3, місцями – до 1 г/дм3. Живлення
водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних
опадів і перетоку з вище залягаючих відкладів п’ятої і шостої надзаплавних
терас. Його режим тісно пов’язаний з режимом горизонту заплави, першої і
другої надзаплавних терас.
Водоносний горизонт широко використовується для господарськопитного водопостачання населення і підприємств місцевого значення.
Водоносний горизонт в алювіальних відкладах п’ятої і шостої
надзаплавних терас нижнього і середнього неоплейстоцену (а5-6 РІ-ІІ)
розвинутий в межиріччі рік Стрий і Свіча. Водоносний горизонт поширений у
вигляді полоси північно-східного напрямку шириною до 8 км і довжиною 20
км та обмежений зверху з південного заходу – уступом флішових відкладів
Скибового покриву Карпат, з боків долинами річок Жижава і Сукіль, знизу –
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долиною ріки Стрий. З поверхні водовмісні породи перекриті верствою
суглинків або глин, потужністю від 5 до 25-35 м. Підстилаються алювіальні
відклади п’ятої і шостої терас водотривкими глинами міоценового віку.
Водоносний горизонт посередині вододілу, вздовж напрямку потоку (Пн-Сх),
розкритий р. Бережниця та її притоками, ярами і балками. При цьому
утворюються дрібні джерела з дебітом від 0,08 до 0,1 дм3/с. Дебіти свердловин
від 30 до 170 м3/добу. В окремих випадках на п’ятій терасі вони досягають 300
м3/добу і більше. Потужність водоносного горизонту в межах поширення
шостої тераси в середньому становить 3-8 м, а в межах поширення п’ятої
тераси вона збільшується до 6-15 м.
Глибина залягання рівнів підземних вод залежить від гіпсометричного
рівня поверхні і змінюється від 0,1-1,0 м до 25-35 м. Живлення водоносного
горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В зв’язку
з чим водозбагачення горизонту, рівень води і дебіти джерел мають пряму
залежність від кількості опадів за той чи інший період. В тривалий сухий час
рівень води знижується на 1-3 м. Вода горизонту переважно прісні, прозорі,
без присмаку і запаху, з низькою мінералізацією від 0,1 до 0,5 г/дм3. За
хімічним складом води від гідрокарбонатних кальцієвих до сульфатно- і
хлоридно-гідрокарбонатних змішаного катіонного складу. Водоносний
горизонт використовується для господарсько-питних потреб населення і
фасованого розливу води.
Водоносний комплекс у відкладах палеогену і нижнього неогену (P-N1)
розвинутий у верхній зоні вивітрювання корінних порід складених
пісковиками, алевролітами і аргілітами. Підземні води слабо напірні і
безнапірні. Дебіти свердловин змінюються від 0,01 до 0,3 дм3/с при зниженні
рівня підземних вод на 10,0-40,0 м. Водозбагачення і фільтраційні властивості
залежать не стільки від літології водовмісних порід, скільки від ступеня їх
тріщинуватості. В основному підземні води активно дренуються річковою
мережею. За хімічним складом води відносяться до гідрокарбонатних
натрієвих, рідше, кальцієвих. Мінералізація їх становить переважно від 0,3 до
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0,7 г/дм3.
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інфільтрації атмосферних опадів. Вода використовується для господарськопитних потреб населення і підприємств місцевого значення.
На ділянці «Лотатники № 2» Моршинського родовища мінеральних
природних столових підземних вод експлуатується водоносний горизонт в
алювіальних відкладах п’ятої і шостої надзаплавних терас нижнього і
середнього неоплейстоцену для промислового розливу фасованих вод
«Моршинська». Таким чином, збільшення додаткових джерел постачання
води «Моршинська» обґрунтовує подальшу розвідку даного водоносного
горизонту.
Територія поширення водоносного горизонту в алювіальних відкладах
п’ятої і шостої надзаплавних терас, в межах району досліджень, не зазнала
вагомих техногенних змін, а ділянка розвідки знаходиться в межах лісового
масиву території Лотатницького і Дашавського лісництва і відноситься до
Моршинської денудаційно-акумулятивної височини.
Водночас відповідно до даних наведених в Науковій доповіді
Національного університету біоресурсів і природокористування України під
назвою «Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району»
від 2018 р.

в результаті проведених досліджень було встановлено, що

середньорічна чисельність мікроорганізмів у криницях м. Моршин, с.
Лисовичі, с. Долішнє, с. Довге та с. Станків, загального мікробного числа не
перевищує норму (норма менше 100). Разом з тим спостерігалась сезонна
зміна колі-індексу у криничній воді сіл Лисовичі та Станків. Тільки у зимовий
період даний показник зменшується до норми. У с. Долішнє, Довге та м.
Моршин середньорічний показник колі-індексу перевищує норму у 3,9- 5,2
разів (мал. 3.3.2.2.).
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Мал. 3.3.2.2. Територія досліджень
Однією з основних причин забруднення криничної води кишковою
паличкою відзначається незадовільний санітарно-технічний стан криниць
(відсутність або пошкодження підмосток, покрівлі, кришок, громадських
відер), близьке розташування на відстані меншій, ніж 20 метрів до джерел
забруднення, а також не проведення протягом більше одного року робіт з
ремонту, очищення та знезараженню криниць, як це передбачено санітарними
правилами. Крім того, більшість криниць є неглибокими, рідко чистяться та
розташовані біля господарських будівель.
Досліджувані криничні води у селах Довге, Станків та Долішнє
відповідають допустимим нормам щодо вмісту нітратів. Хоча результати
досліджень свідчать, що досліджувані води у с. Лисовичі у літньо-осінній
період наближаються до гранично допустимої межі щодо вмісту нітратів у
них.
Підвищений вміст іонів амонію свідчить про погіршення санітарного
стану водних джерел.
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перевищувала ГДК у с. Лисовичі, с. Станків, с. Довге. Вважається, що таке
підвищення спричинене специфікою даного району, адже тут розташована
велика кількість присадибних ділянок, вигрібних ям, що тривалий час
експлуатуються. Також дана ситуація може виникати через утриманням
худоби і накопиченням гною та побутових органічних відходів. У всіх
досліджуваних селах і місті Моршин концентрації фосфатів у досліджуваних
зразках не перевищували ГДК. рН води протягом досліджуваного періоду
коливався в межах 6,1 –7,75.
Гранично допустима концентрація нітратів для питної води складає 45
мг/дм3. Перевищення ГДК нітратів зафіксовано лише в селі Долішнє (55,5
мг/дм3 ) та місті Моршин (56,7 мг/дм3 ) у літній період, що складає 23 % від
загальної кількості проаналізованих зразків води. Перевищення ГДК скоріш за
все зумовлено скиданням стічних вод у поверхневі води, а також
неправильним розміщенням криниць й поверхневих стоків.
Підвищений вміст сполук нітрогену є наслідком проникнення у
водоносні шари мінеральних і органічних добрив, стоків від місць складування
твердих відходів (сміття з домашнього господарства, садових відходів тощо),
рідких стоків, які утворюються при утримуванні худоби, при переудобренні
ґрунту рідким гноєм. Не сорбуючись ґрунтом, вони легко змиваються
дощовими водами, мігрують в глибину профілю ґрунту до ґрунтових вод.
Простежується тенденція до підвищення показника в літньо-осінній
період та зниження в зимово-весняний.
У всіх досліджуваних зразках спостерігалося підвищення концентрації
фосфатів у літньо-осінній період, а в зимово-весняний період вміст цього
показника був у мінімальних значеннях та не перевищувало ГДК.
Результати досліджень свідчать, що не відповідають гранично
допустимій нормі для питних вод такі показники криничних вод населених
пунктів Стрийського району: колі-індекс, вміст нітратів та іонів амонію. Решта
показників коливаються від меж норми - вище ГДК відповідно до пори року.
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Проведені у 90-х роках дослідження на експериментальних малих
водозборах показали, що для річок частка стоку біогенних речовин, яка
формується за рахунок змиву з території водозборів мінеральних добрив, в
середньому за рік становить: для нітритів – 19%; нітратів – 20%; фосфатів –
13%. Для основних іонів ця частка є значно меншою, оскільки вона
формується лише за рахунок баластних речовин, які входять до складу
мінеральних добрив. [34]
Оскільки важкі метали входять до складу добрив і пестицидів, що є
одним з основних джерел їх надходження у ґрунти і можуть потрапляти у
водні об’єкти разом зі стоками із сільськогосподарських угідь. Внаслідок
винесення з полів у води досліджуваних річок щороку потрапляє велика
кількість забруднюючих речовин, що вносяться на сільськогосподарські
угіддя.
Найбільші навантаження на систему річки та ґрунтових вод
спостерігається вздовж річок з каналізованим руслом, розораною заплавою що
є джерелом забруднених стоків. [35]
Інтенсивне використання схилів долин та заплав малих річок у
сільськогосподарському виробництві призвело до низки різноманітних
порушень у функціонуванні річок та ґрунтових вод. Басейни річок практично
позбавлені природних біофільтрів, їх водозбори розорані майже до урізу води,
що забезпечує безперешкодне потрапляння поверхневого стоку безпосередньо
до русла.
Поверхневий стік сприяє збільшенню змиву у річку найлегших
найпоживніших фракцій ґрунту. З ґрунтом у річку змиваються дуже багато
шкідливих речовин. Як наслідок, у річкових та грунтових водах збільшується
вміст важких металів, органічних речовин, нафтопродуктів, нітратів,
пестицидів, підвищується загальна мінералізація вод.
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2.6. Поводження з відходами
На території Стрілківської сільської ради Стрийського району
Львівської

області

сміттєзвалища

та

полігони

ТПВ

відсутні,

тому

характеристику утворення та поводження з відходами наведено відповідно до
даних ГУСуЛО для Стрийського району в цілому.
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Рис. 2.6.1. Зміна показників поводження з відходами (I-IV класу) у Стрийському районі за
роками за даними ГУСуЛО

Водночас, як зазначається у «Програмі соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського району на 2020 рік» щорічно на території
Стрийського району утворюється понад 115 тис. тонн твердих побутових
відходів, які відносяться до відходів IV класу небезпеки. Виходячи із цього
можна припустити, що статистичні дані ГУСуЛО не відображають у повному
обсязі реальних показників утворення відходів для Стрийського району,
оскільки показник утворення відходів відповідно до «Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Стрийського району на 2020 рік» є
більшим (понад 115 000 т/рік) за показник утворення відходів від даних
ГУСуЛО для відходів І-ІV класу включно (7 843 т/рік), який вже включає
показники відходів ІV класу (в даному випадку ТПВ) відповідно до
статистичних

звітностей

суб’єктів

господарювання

та

комунальних

господарств.
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Тому максимально наближеною до реального показника можна
вважати показник утворення відходів ІV класу небезпеки (ТПВ) наведений у
«Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського
району на 2020 рік» – понад 115 000 тонн/рік.
Відповідно до «Регіональної доповіді про стан навколишнього
природного середовища у Львівській області в 2016 році» станом на 01.01.2016
року на території Стрийського району відсутні сміттєзвалища, які б
експлуатувалися.
Відповідно до «Стратегії управління відходами у Львівській області до
2030 року», Львів-2017 зазначається, що станом на 01.09.2017 р. ТПВ
розміщуються на 20 діючих санкціонованих звалищах/полігонах Львівської
області загальною площею 116,77 га, з яких у Стрийському районі – Стрийське
сміттєзвалище площею 22,5 га. Відповідно до Додатку 3 до даної стратегії
станом на 01.06.2017 р. на території Стрийського району відсутні
несанкціоновані сміттєзвалища.
Відповідно до Додатку №5 до даної стратегії кількість відходів,
захоронених на звалищі/полігоні з початку експлуатації – 703 611 тонн.
Паспорт МВВ Стрийського полігону №100 від 09.09.2003 року, у 2018
р. зазнав коригування.
2.7. Стан соціально-економічних умов
Як зазначається в «Програмі соціально-економічного та культурного
розвитку Стрийського району на 2020 рік» промисловий комплекс району
представлений виробництвами продуктів харчування, товарів дерево-,
металообробної і будівельної галузей, виробництва пластмасових виробів,
іншої неметалевої продукції та добування корисних копалин.
На території району основна господарська діяльність здійснюється
малими та середніми підприємствами. У Стрийському районі функціонує 217
підприємств, з яких 1 велике, 12 середніх та 204 малих підприємства. Крім того
працює 2 506 юридичних та фізичних осіб-підприємців.
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машинобудування, а це ТзОВ "Leoni Wiring Systems UA GmbH" одне з
найбільших підприємств району. Продукція даного підприємства складає
86,9% від загальної реалізаціє по району. На даний час на підприємстві працює
7158 осіб, середня заробітна плата одного штатного працівника складає 13
064,0 грн. Даним підприємством вкладено в економіку району понад 43 млн.
дол. США іноземних інвестицій.
Як зазначається в «Програмі соціально-економічного та культурного
розвитку Стрийського району на 2020 рік» найважливішим ресурсом для
забезпечення економічного зростання району є збереження життєвого та
трудового потенціалу населення Стрийського району через формування та
реалізації заходів ефективної демографічної політики. [36]
Відповідно даних ГУСуЛО кількість постійно проживаючих жителів як
сіл, так і міст Стрийського району незначною мірою коливається протягом
останніх дев’яти років, але не зазнає значних кількісних змін. (рис. 2.7.1)
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Рис. 2.7.1. Динаміка зміни кількості постійного населення (міського та сільського)
Стрийського району за роками

Як видно з рис. 2.7.1 кількість населення сільської місцевості
Стрийського району скоротилась незначною мірою – на 621 особу станом на
2019 р. у порівнянні з 2010 р., з яких різка зміна кількості населення
спостерігається у 2019 році по відношенню до 2018 рокі – на 474 особи.
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Чисельність населення Підгірцівської сільської ради, Стрілківської
сільської ради, Станківської сільської ради вказана у табл. 2.7.1 відповідно до
наступних листів-відповідей, які надані в додатках до даного звіту:
- Лист виконавчого комітету Підгірцівської сільської ради Стрийського
району Львівської області №02-33/12 (Додаток №13);
- Лист Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області
№38 від 07.02.2020 р. (Додаток №14).
- Лист Стрілківської сільської ради Стрийського району Львівської
області від 20.02.2020 р. (Додаток №15).
Табл. 2.7.1. Кількісна характеристика населення Підгірцівської,
Станківської та Стрілківської сільських рад Стрийського району
Львівської області
№

Найменування населеного пункту

Населення, осіб

Підгірцівська сільська рада

3052

1.1.

с. Підгірці

952

1.2.

с. Верчани

1480

1.3.

с. Комарів

420

1.4.

с. Ярушичі

200

2.

Станківська сільська рада

2960

2.1.

с. Станків

-

2.2.

с. Довге

-

2.3.

с. Фалиш

-

2.4.

с. Пила

-

3.

Стрілківська сільська рада

2180

3.1.

с. Стрілків

1246

3.2.

с. Бережниця

608

3.3.

с. Лотатники

326

1.

.
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2.8. Стан здоров’я населення
З

метою

опису

існуючого

стану

здоров’я

населення

було

проаналізовано інформацію ГУСуЛО для Львівської області та надані
показники статистичної інформації по захворюваності населення.
Кількість населення у розрахунку на одного лікаря наведено на рис.
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Рис. 2.8.1. Кількість населення у розрахунку на одного лікаря у Львівській області по
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Рис. 2.8.2. Захворюваність населення на окремі види хворіб у Львівській області
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Рис. 2.8.3. Захворюваність органів дихання населення у Львівській області
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Найбільший показник по захворюваності спостерігається по органах
дихання (рис. 2.8.3).
Згідно з відповіддю комунального некомерційного підприємства
Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»
Львівської області №109 від 04.02.2020 р. (Додаток №16) статистичні
показники

захворюваності

жителів

Станківської,

Стрілківської

та

Підгірцівської сільських рад Стрийського району за 2019 рік наведені нижче.
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Рис. 2.8.4. Статистика захворюваності жителів Станківської, Стрілківської та Підгірцівської сільських рад за
даними Стрийської ЦРЛ за 2019 рік
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Як видно з рис. 2.8.4 найбільший показник захворюваності
спостерігається по органах дихання у 2019 році за даними Стрийської ЦРЛ, а
саме, 1624 випадки захворювань для жителів Станківської сільської ради, 1429
випадків захворювань для жителів Підгірцівської сільської ради та 382
випадки захворювань для Стрілківської сільської ради.
Проте з врахуванням проведеної реформи в галузі охорони здоров’я
України ліквідовано територіальний принцип обслуговування мешканців і,
відповідно, пацієнт незалежно від місця свого проживання, може підписати
декларацію з будь-яким сімейним лікарем на території України. Тому можна
припустити, що не всі жителі Станківської, Стрілківської та Підгірцівської
сільських рад Стрийського району обслуговуються саме в Стрийській ЦРЛ.
Відповідно до листа Станківської сільської ради №38 від 07.02.2020
станом на 01.01.2020 р. чисельність населення Станківської сільської ради
Стрийського району Львівської області становить 2960 осіб.
Відповідно до листа Стрілківської сільської ради від 20.20.2020 р.
чисельність населення Стрілківської сільської ради Стрийського району
Львівської області становить 2180 осіб станом на 01.01.2020 р.
Відповідно до листа виконавчого комітету Підгірцівської сільської
ради Стрийського району львівської області №02-33/12 зазначається, що
відповідно до останніх наявних даних (від 01.01.2019 року) кількість
населення Підгірцівської сільської ради Стрийського району Львівської
області становить 3052 особи.
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Табл. 2.8.1. Частота захворюваності населення з розрахунку на кількість жителів за
типами хворіб
Частота захворюваності населення з розрахунку на
Захворюваність за 2019 рік

кількість жителів, %
Станківська

Стрілківська

с/р

с/р

Інфекційні та паразитарні хвороби, новоутвори

0,337838

0,045872

0,131062

Хвороби крові і кровотворних органів

0,439189

0,458716

0,229358

Хвороби ендокринної системи

0,202703

0,963303

0,196592

Хвороби нервової системи

10,81081

0,091743

8,846658

Хвороби ока та придаткового апарату

4,594595

0,137615

3,079948

Хвороби вуха та соскоподібного відростку

2,364865

0

1,867628

Хвороби системи кровообігу

5,371622

4,311927

4,619921

Хвороби органів дихання

54,86486

17,52294

46,82176

Хвороби органів травлення

4,155405

0,963303

3,669725

Хвороби шкіри і підшкірної клітковини

2,263514

0,137615

1,769332

Хвороби кістково-м’язевої системи

4,358108

1,651376

3,342071

Хвороби сечостатевої системи

2,466216

0,229358

1,998689

Уроджені аномалії

0,033784

0

0

Травми та отруєння

1,925676

0

1,376147

Підгірцівська с/р

Як видно з табл. 2.8.1 найвища частота захворювань для жителів даних
сільських рад спостерігається по органах дихання, що також характерно і для
Львівської області в цілому..
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2.9. Стан земельних ресурсів
Стрийський район займає загальну площу 80 772 га. Площа земельного
фонду за видами угідь Стрийського району відповідно до даних ГУСуЛО у
період від 2010 року по 2015 рік зазнала незначних змін. після 2015 р. відсутні
будь-які статистичні дані площ угідь.
50 000
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Відкриті землі заболочені

Рис. 2.9.1. Площі видів угідь Стрийського району за роками
Як видно з рис. 2.9.1 спостерігається незначне скорочення площі с-г
земель – на 192 га станом на 2015 р. у порівнянні з 2010 р.. Площа земель
лісового фонду зазнала незначних змін – скоротилась на 3 га станом на 2015 р
у порівнянні з 2010 р. Водночас спостерігається збільшення площі
забудованих земель – на 216 га станом на 2015 рік у порівнянні з 2010 р. Площа
земель водного фонду та відкритих заболочених земель не зазнали змін.
Відповідно до облікової карти Верховної ради України Стрілківської
сільської ради Стрийського району Львівської області загальна площа
території сільської ради – 26050 тис. м кв.
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2.10. Стан ґрунтів та геологічного середовища
Територія ділянки геологічних досліджень знаходиться в межах
Передкарпатської рівнини і відноситься до Моршинської

денудаційно-

акумулятивної височини, яка займає передгірну частину межиріччя Стрия і
Свічі. [37]
На північ від неї розміщена Стрийська, на південь – Свічанська
алювіальні улоговини, які відносяться до Верхньо-Дністровської алювіальної
рівнини. З південного-заходу Моршинська височина межує з складчастопокривним денудаційно-тектонічним низькогір’ям Українських Карпат.
В орографічному відношенні район представляє собою передгірну
горбисту рівнину, що має загальний нахил з південного заходу на північний
схід, в сторону р. Дністер. Ріки, що протікають в цьому ж напрямку
сформували коритоподібні терасовані долини, які розширюються в напрямку
до північного сходу.
Моршинська денудаційно-акумулятивна височина вузькою смугою
витягнута з південного заходу на північний схід. Для її рельєфу характерним
є розчленованість сучасними водотоками і поступове зниження висот в
напрямку до основної дрени р. Дністер. Фактично височина є ерозійним
залишком правих високих терас (шоста і п’ята) долини р. Дністер північнозахідного простягання. Максимальні абсолютні висоти зосереджені біля краю
гір і коливаються в межах 390-420 м.
Шоста тераса Дністра безпосередньо прилягає до флішових відкладів
Скибового покриву, збережена у вигляді смуги довжиною до 8 км, і обмежена
річками Жижава і Сукіль. Ширина тераси до 12 км, яка нижче без чітко
вираженого в рельєфі уступу плавно переходить у п’яту терасу по лінії сіл.
Станків–Задеревці. Абсолютні відмітки поверхні шостої тераси
змінюються від 355 до 420 м. Відносні висоти становлять 40-55 м.
Поверхня п’ятої тераси є сильно розмитою. Абсолютні відмітки
поверхні коливаються в межах 355-358 м у південно-західній частині тераси і
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330-314 м в північно-східній частині тераси. Відносні висоти становлять 3040 м. Довжина тераси складає до 8 км. Ширина тераси – до 8 км.
У відкладах п’ятої і шостої терас розвинутий єдиний водоносний
горизонт.
Схили долин порівняно пологі, але зустрічаються і круті (до 45 0), а
інколи і обривисті з висотою уступу 3-5 м.
З півночі і півдня шоста і п’ята тераси Дністра обмежені четвертою і
третьою терасами рік Стрий і Свіча.
Межиріччя сильно розчленоване молодою верхньонеоплейстоценовою
i сучасною мережею річок, струмків i розгалужених ярів, які в свою чергу
відклали вузькі молоді тераси. Середину межиріччя розкриває вузька долина
річки Бережниця.
В цілому, абсолютні відмітки в межах території досліджень
коливаються в межах 300-390 м. В долинах рік абсолютні відмітки становлять
285-330 м. Відносні перевищення вододілів над урізами рік сягають 30-55 м.
В

геоструктурному

відношенні

ділянка

«Лотатники

№ 2»

Моршинського родовища розташована в межах Самбірського покриву
Внутрішньої

зони

Передкарпатського

крайового

прогину,

складеної

потужним комплексом міоценових молас, які залягають на флішовій основі
палеогену і крейди Карпатської геосинкліналі. В стратиграфічному перетині
моласового комплексу поширені відклади воротищенської, стебницької,
балицької світ міоценового віку (рис.3.8.1 та рис 3.8.2). Гірські карпатські
відклади представлені скибами флішового комплексу палеоцен-еоцену і
менілітової світи олігоцен-міоцену, північно-західного простягання під кутом
60-750 і виходять на дочетвертинну поверхню.
Відклади палеоцен-еоцену (P1-2) поширені в південно-західній частині
району приурочені до Скибового покриву Карпат і представлені тонко- і
середньоритмічним флішем, перешаруванням сірих і зеленувато-сірих
пісковиків, аргілітів і алевролітів та кременистих вапняків тонкоплитчастих у
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покрівлі нижньоменілітової підсвіти. Загальна потужність відкладів складає
250-550 м.
Відклади середньо- і верхньоменілітової світи прилягають до відкладів
палеоцен-еоцену і утворені відповідно в олігоцен-міоцені і міоцені.
Відклади середньоменілітової підсвіти олігоцен-міоцену (P3-N1ml2)
складені

груборитмічним

перешаруванням сірих

вапнистих

аргілітів,

алевролітів, пісковиків і алевролітів, загальною потужністю до 300 м.
Відклади верхньоменілітової підсвіти міоцену (N1ml3) складені в основі
тонкоритмічним перешаруванням коричневих смугастих кременів з чорними
аргілітами
листуватими

і

сірими

пісковиками

аргілітами

з

(2-6 м),

добавленням

вище,
вверх

темнокоричневими
по

розрізу

сірих

товстоплитчастих вапнистих аргілітів, загальною потужністю 500-550 м.

Рис. 2.10.1. Геологічна карта
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Рис. 2.10.2. Геологічний розріз по лінії А - Б

Рис. 2.10.3. Умовні позначення до геологічної карти
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Відклади воротищенської світи міоцену (N1vr) розвинуті вздовж
північно-східного краю Карпат (Берегової скиби) у вигляді смуги шириною
1,5-3,0 км та утворюють дочетвертинну поверхню Бориславо-Покутського
покриву.

Представлені

глинистою

аргілітоподібною

товщею

з

перешаруванням алевролітів і пісковиків та прошарками гіпсів, кам’яних і
калійних солей, соленосних брекчій. Потужність відкладів воротищенської
світи сягає 1200 м.
Відклади стебницької світи міоцену (N1st) набули суцільного
поширення у Самбірському покриві і поступово змінюють воротищенську
світу. Відклад представлені потужною верствою перешарування строкатих
карбонатних глин і алевролітів та пісковиків з лінзами гравелітів і
конгломератів. Найбільш характерною для світи є строкате, переважно
червоноколірне забарвлення глин і сильна карбонатність всіх різновидів порід.
Загальна потужність відкладів складає 500-1000 м.
Відклади балицької світи міоцену (N1bl) поширені тільки в межах
Самбірської зони, на північний схід від м. Моршин. Вони простягаються у
вигляді смуг із відкладами стебницької світи. Відклади балицької світи
представлені сірими масивними тонкошаруватими глинами, з пачками
тонкоритмічного перешарування глин, алевролітів і пісковиків. На окремих
ділянках нижня частина світи засолена і поступово переходить в соленосну
верству, що містить лінзи кам’яних і калійних солей. Потужність
нижньобалицької соленосної верстви на різних родовищах змінюється від 200
до 400-500 м, а загальна потужність відкладів балицької світи не перевищує
1000 м.
Четвертинні

відклади

майже

суцільним

чохлом

покривають

дочетвертинні відклади. На терасових рівнинах їхня потужність досягає 30 м.
У Карпатах вона змінюється від 1-2 м у верхній частині схилів до 8 м біля
підніжжя. Відсутні ці відклади у руслах гірських потоків, де відслонюються
корінні породи. Представлені алювіальними утвореннями древніх і сучасних
алювіальних терас, що перекриті елювіальними і еолово-делювіальними
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утвореннями неоплейстоценового віку та делювіальними утвореннями
неоплейстоценового-голоценового віку на схилах річок. Карпатські відклади
перекриті переважно елювільно-делювіальними утвореннями (рис.1.4).
Алювіальні відклади шостої надзаплавної тераси р. Дністер нижнього
неоплейстоцену (a6PI) розвинуті в прикарпатській частині Стрий-Свічського
міжріччя у вигляді смуги довжиною до 8 км обмеженою річками Жижава і
Сукіль та шириною до 12 км, яка у верхній частині врізана в флішеві відклади
Скибового покриву. Відклади шостої тераси залежно від ерозійного врізу
поверхні залягають на глибині до 30 м на відкладах стебницької і балицької
світ міоцену. В основі (руслова фація) відклади складені валунно-галечниками
з пісками і піщанистою глиною потужністю 10-12 м (біля контакту з п’ятою
надзаплавною терасою їх потужність зменшується до 5 м). Річка Бережниця
протікає по зоні тектонічного порушення (скид), тому алювіальні відклади
ліворуч ріки гіпсометрично залягають на 10-15 м нижче. Заплавна фація
потужністю 2-5 м покриває валунно-галечники і складена піском жовтуватосірим глинистим із включенням гальки. Загальна потужність відкладів
становить 7-17 м.
Елювіальні і еолово-делювіальні відклади нижнього неоплейстоцену
(e,vd PI) покривають алювіальні відклади шостої надзаплавної тераси, складені
сірими, зверху жовтувато-сірими, глинами, важкими суглинками піскуватими
(3-5 м) та палевими лесовидними щільними суглинками потужністю (5-20 м).
Загальна потужність відкладів сягає 25 м.
Алювіальні відклади п’ятої надзаплавної тераси р. Дністер середнього
неоплейстоцену (a5 PIІ) розвинуті у вигляді смуги довжиною 1,5-3,0 км
обмеженою річками Жижава і Сукіль та шириною до 8 км. У верхній частині
відклади прилягають до шостої тераси з незначним врізом, в нижній частині,
розмиті р. Стрий і обмежені відкладами її четвертої надзаплавної тераси.
Залягають на відкладах стебницької і балицької світ на глибині до 35 м.
Руслова фація складена валунно-галечниковими відкладами з пісками і
піщанистою глиною потужністю 10-15 м. Заплавна фація потужністю до 5 м
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складена піском жовтувато-сірим глинистим з включенням гальки. Загальна
потужність відкладів досягає 15-20 м.
Алювіальні відклади четвертої надзаплавної тераси середнього
неоплейстоцену (a4 PIІ) рік Стрий і Свіча оконтурюють відклади шостої і п’ятої
терас р. Дністер. Простежуються у вигляді смуг, що орієнтовані по
простяганню русел рік. Залягають на відкладах стебницької і балицької світ
міоцену на глибині 15-25 м. Складені, в підошві, галечниками з валунами і з
піщано-супіщаним заповнювачем (10-12 м), що перекриті з поверхні
суглинками (1,5-4,5 м), загальною потужністю до 15 м.
Елювіальні і еолово-делювіальні відклади середнього неоплейстоцену
(e,vd PIІ) покривають алювіальні відклади п’ятої і четвертої надзаплавних
терас, складені сіро-бурими середніми і важкими суглинками (1,5-3,0 м) та
сіро-палевими середніми піскуватими суглинками загальною потужністю до
35 м.
Алювіальні

відклади

третьої

надзаплавної

тераси

верхнього

неоплейстоцену (a3 PIІІ) рік Стрий і Свіча змінюють відклади четвертої тераси
та оконтурюють відклади п’ятої тераси р. Дністер. Простежуються у вигляді
смуг, вздовж русла рік. Залягають на відкладах стебницької і балицької світ на
глибині 15-20 м. В підошві залягають гравійно-галечники потужністю до 10 м,
що перекриті заплавними суглинками потужністю до 1,5-2,0 м.
Алювіальні

відклади

другої

надзаплавної

тераси

верхнього

неоплейстоцену (a2 PIІІ) простежуються у вигляді смуг вздовж русел рік і
складені галькою та гравієм, інколи з валунами. Заповнювачем для них
служать пісок і глинистий пісок, рідше глина. Покривні суглинки переважно
відсутні, місцями їх потужність не перевищує 1,5 м. Потужність алювію
складає до 20 м.
Алювіальні

відклади

першої

надзаплавної

тераси

верхнього

неоплейстоцену (a1 PIІІ) простежуються у вигляді смуг вздовж русел рік і
складені галькою та гравієм заповнених піском, глинистим піском, глиною
потужністю до 15 м.
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Елювіальні і еолово-делювіальні відклади верхнього неоплейстоцену
(e,vd PIIІ) покривають алювіальні відклади третьої і другої надзаплавних терас,
складені бурувато-сірим легким суглинком (0,5-1,0 м) та лесоподібними
легкими палевими суглинками (2,0-4,0 м), загальною потужністю до 5 м.
Елювіально-делювіальні відклади неоплейстоцену і голоцену (ed P-H)
покривають відклади гірських порід, складені суглинком піщанистим та
щебенем корінних порід потужністю 1,0-2,0 м, у западинах та біля підніжжя
схилів до 8 м.
Делювіальні відклади верхнього неоплейстоцену і голоцену (d PІІІ-H)
розвинуті на схилах річок, представлені жовтувато-бурими суглинками та
супісками з незначним вмістом гальки, потужністю 1,5-5,0 м.
Алювіальні відклади заплав річок голоцену (a H) складені переважно
піщано-глинистими різновидами з прошарками і лінзами гравію та галечнику,
в горах галечниками з валунами (до 0,5 м). Потужність цих відкладів, в
середньому, становить 2,0-5,0 м.
2.11. Стан флори та фауни, ПЗФ
Флора
Відповідно до досліджень Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка, трансформаційні процеси лісового покриву
досліджували в басейновій системі Бережниці на рівні підбасейнів тальвежної
мережі різного порядку. Для оцінювання трансформаційних процесів лісового
покриву використовували топографічні карти 1880, 1922, 1945 рр. та
космознімки. [38]
Ліси,

які

розміщені

в

басейні

Бережниці,

переважно

є

широколистяними, рідше мішаними. Панівними типами лісів є грабові діброви
та бучини з домішкою берези і вільхи та хвойні угруповання з переважанням
ялини. Часто трапляються липа серцелиста, горобина та ялиця. Основними
лісотвірними породами є дуб скельний, ялина звичайна, бук лісовий, граб, в'яз,
клен-явір та липа, береза, осика, черешня, яблуня дика, груша звичайна як
домішки.
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Великі зміни у природній рослинності зробила людина. Винищувалася
лісова і трав'яна рослинність, а їх місце займали культурні рослини.
За результатами моделювання трансформації лісового покриву в
дослідженнях показано, що в досліджуваному басейні найменші зміни
відбулися в перший обліковий період (1880–1914 рр., 34 роки) (рис. 2.11.1, а).
Зокрема, зміна лісистості в нижній частині басейну відбулася внаслідок
залучення до сільськогосподарського обробітку заболочених земель, чому
сприяло розширення меліоративної мережі на цій території. Збільшилася
лісистість поблизу хутора Пила та села Ганівці. Вона зменшилась в наступні
періоди.
Більші зміни відбулися упродовж другого облікового періоду (1914–
1945 рр., 31 рік) (рис. 2.11.1, б). Найгостріше позначилися зміни у верхній
частині басейну, де активно вирубували лісові угіддя. Так, поблизу хутора
Смоляний лісові угіддя переводилися в категорію оброблюваних земель, в
околицях смт Дашава відбувалися подібні процеси, які разом із ростом селища
та його промисловості призводили до зменшення площ лісів.
У третьому обліковому періоді (1945–2009 рр.,64 роки) (рис. 2.11.2, а)
значні зміни лісистості відбулися, в основному, в підбасейнах 1-2 порядків.
Значні вирубу вання лісів з промисловою метою відбувалися у верхній течії.
Зменшення лісистості у цій частині басейну спричинило створення трьох
дачних поселень (у Долішненській сільській раді).
Водночас при дослідженнях доведено що, поруч із зниженням
лісистості, в басейні річки Бережниця відбуваються зворотні процеси, які
однаковою мірою характерні всій досліджуваній території.
Як описується в дослідженні, це стається внаслідок активізації
сукцесійних процесів на покинутих сільськогосподарських угіддях. У цьому
басейні сукцесійні процеси відбуваються з різних причин і мають часом
протилежний характер. Так, внаслідок зменшення ролі хуторів та невеликих
сіл в економічному розвитку регіону та, відповідно, відтоку з них робочої
сили, території поблизу цих поселень заросли деревною рослинністю.
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Зокрема, найактивніше такі процеси розвиваються поблизу х. Смоляний.
Збільшення лісистості відбувається поблизу багатьох населених пунктів через
заростання покинутих малопродуктивних земель сільськогосподарського
призначення, оскільки зросла інтенсивність використання орних земель. Такі
ж процеси відбулись внаслідок зменшення поголів'я ВРХ, яке спостерігається
в усіх населених пунктах цього регіону, що значно збільшило частку
необроблюваних земель.
Сумарну зміну лісистості басейнової системи р. Бережниця впродовж
1880–2009 рр. (у розрізі підбасейнів) зображено на рис. 2.11.2, б.
З аналізу карт початку 1920-х років (рис 2.11.3) та 2021 р. (рис 2.11.4.)
можна звернути увагу на те що особливих антропогенних змін за цей період,
зазнала колись заліснена частина між с. Горішнє, х. Смоляний та с. Долішнє.
Згідно аналізу карт можна стверджувати що колись заліснена площа 1920х
років, орієнтовно 9,5 км кв., зараз перебуває під сільськогосподарськими
угіддями, забудовою або просто незадіяна, та є такою де лісистість повністю
відсутня.
Внаслідок чого можна спостерігати зникнення декількох приток річки
Бережниця.
У заплаві Бережниці ростуть такі злакові рослини: костриця лучна,
вівсянець лучний, лисохвіст лучний, стоколос безостий, тимофіївка лучна,
тонконіг лучний, осот прибережний, підмаренник болотний, королиця
звичайна, зозулин цвіт.
На підвищених місцях трапляються: пахуча трава, медова трава, осоки
(звичайна, жовта, біла), королиця звичайна, китятки чубаті, подорожник
ланцетоподібний.
Болотисті луки багаті на такі злакові, як: очеретянка звичайна,
лепешняк плавучий і великий, комиш лісовий, хвощі (річковий і болотний),
осоки (жовта, просяна та інші) і дрібні злаки (медова трава м'яка, моління
прибережна), пухівка вузьколиста, ситник розлогий.
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З аналізу карт початку 1920-х років (рис 2.11.3) та 2020 р. (рис 2.11.4.)
можна звернути увагу на те що особливих антропогенних змін за цей період,
зазнала колись заліснена частина між с. Горішнє, х. Смоляний та с. Долішнє.
Згідно аналізу карт можна стверджувати що колись заліснена площа 1920х
років, орієнтовно 9,5 км кв., зараз перебуває під сільськогосподарськими
угіддями, забудовою або просто незадіяна, та є такою де лісистість повністю
відсутня. Внаслідок чого можна спостерігати зникнення декількох приток
річки Бережниця.
Протягом 100-річного періоду, більша частина лісів зазнала змін.
Незмінними залишилися басейни, у структурі яких не було лісу, або ті частини
лісових угідь, які розташовані на великих відстанях від населених пунктів.
Упродовж вищенаведеного періоду часу ліс вирубували з різною метою:
промисловою,

для

створення

нових

поселень,

для

розширення

сільськогосподарських угідь.
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Рис. 2.11.1. Зміна лісистості басейнової системи р. Бережниця впродовж:
а) 1880–1914 рр.; б) 1914–1945 рр. (у розрізі підбасейнів)
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Рис. 2.11.2. Зміна лісистості басейнової системи р. Бережниця впродовж:
а) 1945–2009 рр.; б) 1880–2009 рр. (у розрізі підбасейнів)
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Рис 2.11.3. Карта початку 1920-х років
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Рис 2.11.4. Карта 2021 року
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Фауна
Lepus europaeus - заєць сірий, або русак – вид ссавців ряду
Зайцеподібні.
Vulpes vulpes, syn. Vulpes fulva - найбільш розповсюджений та широко
відомий вид роду Лисиця (Vulpes) родини Псові (Canidae).
Erinaceus europaeus - Їжак європейський, або їжак звичайний комахоїдний ссавець родини Їжакових.
Sciurus vulgaris - Вивірка звичайна, або лісова, або руда, також білка,
або білиця - вид ссавців родини вивіркових, представник надряду гризунів.
М. Моршин: Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) - ліс, чагарники;
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841), ліс, трава; Phylloneta sisyphia
(Clerck, 1757) - ліс, на ялинах; Platnickina tincta (WALCKENAER, 1802) - ліс,
на ялицях; Linyphia hortensis (Sundevall, 1830) - ліс, узлісся, чагарники; Neriene
emphana (Walckenaer, 1841) - ліс, травостій;
С. Підгірці: Theridion varians (Hahn, 1833) дендропарк, травостій;
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) - трава; Metellina segmentata (Clerck, 1757)ліс, чагарники, травостій; Araneus diadematus Clerck, 1757- на деревах.
С. Стрілків: Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) - ліс;
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 - берег водойми, травa, рослинність;
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 - берег водойми, травa, рослинність;
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) - береги водойм; Larinioides suspicax (O. P.Cambridge, 1876) ) - береги водойм; Singa (hamata) sp.- берег водойм; Pardosa
amentata (Clerck, 1757) - берег водойм. [39]
Струмкова форель (Salmo trutta m. fario L.), або пструг. Поширена в
гірських частинах рік та в струмках. Верхів’я річки Бережниця. Є
голарктичним елементом у карпатській іхтіофауні. Живе 10-12 років.
Не переносить забруднення води речовинами, які поглинають кисень
(нафта, нафтопродукти, феноли, смоли, барвники, луги, кислоти, комунальні
стоки, мінеральні добрива, отрутохімікати, хлорне вапно).
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Живиться струмкова форель переважно комахами, що літають над
водоймами, а також, листоїдами, павуками, бабками, веснянками, поденками,
які потрапляють у воду, бокоплавами, молюсками, рибою, жабами, тритонами
тощо. У минулому, поки не був порушений біологічний режим карпатських
річок, у гірських струмках відмічали великі запаси форелі.
Особливо чутлива до забруднення води ікра, що розвивається, а також
личинки і мальки, які швидко гинуть. При незначній забрудненості води,
форель швидко зникає.
Відстані до об’єктів ПЗФ
На території ДПТ відсутні об’єкти ПЗФ.
Відстань від території найближчої земельної ділянки проектованої
діяльності до території найближчого об’єкта смарагдової мережі (долина річки
Стрий) становить близько 4,3 км (Дод. №11). Територія «Stryi river valley», або
долина річки Стрий (код території: UA0000326) входить до Альпійського
Континентального біогеографічного регіону.
Найближчим об’єктом ПЗФ до межі території ДПТ є заповідне
урочище «Березовий гай», що знаходиться у віданні ДП «Стрийський лісгосп»
у Стрийському р-ні, Лотатинське л-во. З огляду на креслення меж території
даного урочища (дод. №17) було визначено відстань від урочища до межі
ділянки, що включена до ДПТ – близько 15 м, відстань до каптажного джерела
№12 – близько 65 м.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Моршинський» перебуває
у віданні ДП «Стрийський лісгосп». Знаходиться у Стрийському р-ні,
Задеревацьке л-во кв. 502-522, 523 вид. 23, 524-540, 523 вид.1-13, 15,
Лисовицьке л-во кв. 477-480, 482-501.
Заповідне урочище «Розгірче» знаходиться у віданні ДП «Сколівський
лісгосп» Стрийський р-н, Любинцівське л-во, кв.25, в.8, 10, 11, кв.26, в.2-6,10.
Заповідне

урочище

«Семигинів»

знаходиться

у

віданні

ДП

«Сколівський лісгосп» у Стрийському р-ні, Любинцівське л-во, кв.14, в.5, 7, 9,
10.
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Заповідне

урочище

«Йосиповичі»

знаходиться

у

віданні

ДП

«Стрийський лісгосп» у Стрийському р-ні, Лотатинське л-во, кв.2, в.1, 6.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк
ХІХ ст.» знаходиться у Стрийському р-ні, с. Бережниця на території ТзОВ
«Дата Групп».
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк
курорту», або «Парк курортний» знаходиться на території Моршинської
міської ради.
Відстань від межі території ДПТ до найближчих об’єктів ПЗФ
позначена картографічно на базі Публічної кадастрової карти України. (Дод.
№11)
Тип ПЗФ

Найменування ПЗФ

Площа,

Приблизна відстань

га

від межі ДПТ, км

Смарагдова мережа

Stryi river valley

33824.9

4,3

Парк-пам’ятка садово-паркового

Парк курорту

12,0

10,1

Парк ХІХ ст.

3,0

2,84

Заповідне урочище

Березовий гай

33,2

0,015

Заповідне урочище

Йосиповичі

40,0

7,8

Заповідне урочище

Семигинів

12,7

18

Заповідне урочище

Розгірче

205,7

20,8

Ландшафтний заказник
місцевого значення
Парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва

Моршинський

3086,8205

3,7

Підгірцівський

8,3

2,75

мистецтва місцевого значення
Парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення
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2.12. Стан шумового та вібраційного забруднення
Територія ДПТ знаходиться на відстані близько 296 м від проїжджої
дороги у західному напрямку.
Рух автотранспорту по даному автошляху створює фоновий шум та
вібрацію. Проте можна зробити висновок, що територія ДПТ не піддається
шумовому та вібраційному забрудненню, оскільки автошлях знаходиться на
відстані близько 296 м від межі ДПТ у західному напрямку, а самі ділянки
території ДПТ знаходяться на території лісового господарства, зокрема у
східному напрямку територія оточена масивами лісових насаджень.
Джерелами шумового забруднення на території ДПТ можуть бути
автомобілі, які заїжджають та виїжджають на/з території ДПТ у разі потреби
обслуговування чи огляду каптажних джерел.
2.13. Стан світлового та теплового забруднення
На території ДПТ відсутні суттєві значущі джерела світлового та
теплового забруднення.
2.14. Стан культурної спадщини
На території опрацювання об’єкти культурної спадщини та землі
історико-культурної спадщини не виявлені.
Відповідно до листа Стрийської РДА від 30.01.2020 р. про перелік
об’єктів культурної спадщини Стрийського р-ну (дод. №12) на території
найближчих сільських рад знаходяться наступні об’єкти культурної
спадщини:
1. Пам’ятки історії відсутні на території Станківської, Стрілківської та
Підгірцівської сільських рад Стрийського району Львівської області.
2. Пам’ятки мистецтва:
2.1.

Відповідно до розпорядження №528 від 19.07.1995 р. у с. Підгірці
(Підгірцівська сільська рада) знаходиться пам’ятник Т. Г.
Шевченку, українському поету і художнику (ск. В. Одрехівський,
1992 р., мармурова крихта (на відстані близько 2,9 км від межі
території ДПТ).
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3. Пам’ятки археології відсутні на території Станківської, Стрілківської
та Підгірцівської сільських рад Стрийського району Львівської області;
4. Пам’ятки архітектури:
4.1.

Пам’ятки архітектури державного значення:

4.1.1. У с. Верчани (Підгірцівська сільська рада) знаходиться
дзвіниця церкви Св. Михаїла датована XVIII ст. Охоронний
номер 1439 (на відстані близько 4,65 км від межі території
ДПТ).
4.1.2. У с. Підгірці (Підгірцівська сільська рада) знаходиться церква
Святого Духа датована 1810 роком. Охоронний номер 519/1 (на
відстані близько 2,96 км від межі території ДПТ)
4.1.3. У с. Підгірці (Підгірцівська сільська рада) знаходиться
дзвіниця

церкви

Святого

Духа датована

1810

роком.

Охоронний номер 519/2. (на відстані близько 2,98 км від межі
території ДПТ)
4.1.4. У с. Стрілків (Стрілківська Сільська рада) знаходиться церква
Св. Миколи датована 1650 р. Охоронний номер 520/1 (на
відстані близько 4,98 км від межі території ДПТ).
4.1.5. У с. Стрілків (Стрілківська Сільська рада) знаходиться
дзвіниця церкви Св. Миколи датована ХІХ ст. Охоронний
номер 520/2 (на відстані близько 4,96 км від межі території
ДПТ).
4.2.

Пам’ятки архітектури місцевого значення:

4.2.1. У с. Бережниця (Стрілківська сільська рада) знаходиться
церква Св. Параскеви датована 1848 роком. Охоронний номер
2039-м (на відстані близько 3,57 км від межі території ДПТ).
4.2.2. У с. Бережниця (Стрілківська сільська рада) знаходиться
садиба-резиденція Браніцьких датована початком ХХ ст.
Охоронний номер 2392/1-м (на відстані близько 3,39 км від
межі території ДПТ).
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4.2.3. У с. Бережниця (Стрілківська сільська рада) знаходиться
флігель датований початком ХХ ст. Охоронний номер 2392/2м (на відстані близько 3,39 км від межі території ДПТ).
4.2.4. У с. Бережниця (Стрілківська сільська рада) знаходиться
конюшня датована початком ХХ ст. Охоронний номер 2392/3м (на відстані близько 3,39 км від межі території ДПТ).
4.2.5. У с. Верчани (Підгірцівська сільська рада) знаходиться церква
Святого архангела Михаїла датована 1826 роком. Охоронний
номер 2048-м (на відстані близько 4,64 км від межі території
ДПТ).
4.2.6. У с. Підгірці знаходиться палац Браніцьких другої половини
ХІХ. Охоронний номер 2048-м (на відстані близько 3,16 км від
межі території ДПТ).
4.2.7. У с. Станків (Станківська сільська рада) знаходиться церква
Пресвятої Трійці. Реєстраційний номер 2452-м (на відстані
близько 6,8 км від межі території ДПТ).
Ділянки ДПТ не знаходяться у безпосередній близькості та зоні впливу
по відношенню до вищенаведених об’єктів культурної спадщини.
.
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3. 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)
Період підготовчих та будівельних робіт
Не планується проведення підготовчих та будівельних робіт, оскільки
всі каптажні джерела, що входять в межі території ДПТ, є діючими та
експлуатуються відповідно до спеціального дозволу на користування надрами
(дод. №18), тому оцінка впливу під час проведення підготовчих та будівельних
робіт не проводилася.
Період піексплуатації
3.1. Вплив на клімат, мікроклімат
Джерелами впливу на клімат, мікроклімат будуть автомобілі, які
можуть під’їжджати з метою огляду, обслуговування каптажних джерел.
Під час спалювання пального автомобілями в атмосферне повітря
виділятимуться парникові гази (метан, вуглецю діоксид, азоту (І) оксид).
Привнесення парникових газів буде незначним та не спричинить змін клімату,
мікроклімату.
Згідно з проведених розрахунків у п. р. 3.2 сумарно викидатиметься
0,19070 т/рік парникових газів, з яких викид вуглецю діоксиду – 0,19066 т/рік,
викид метану – 0,00003 т/рік, викид азоту (І) оксиду – 0,00001 т/рік.
Показник потенціалу глобального потепління (GWP) СО2 – 1.
Показник GWP метану – 28-36.
Показник GWP азоту (І) оксиду – 265-298.
Викид парникових газів буде незначним та не спричинить змін
мікроклімату та клімату.
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3.2. Вплив на стан атмосферного повітря
Можливе забруднення від спалювання пального під’їзного легкового
автотранспорту під час оглядових, ремонтних робіт.
Викиди від автомобілів розраховано згідно з «Методики розрахунку
викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від
транспортних засобів» затвердженої наказом Держкомстату №452 від
13.11.2008 року. Густина пального прийнята також відповідно до даної
методики.
Згідно з Наказу Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1998
р. «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на
автомобільному транспорті» з метою визначення витрат палива для
автотранспорту використовуються показники базової лінійної норми на пробіг
автомобіля – на 100 км.
Базова лінійна норма витрат палива для автомобілів прийнята 13 л/100
км.
Для розрахунку прийнято, що 1 автомобіль працює на бензині, а інший
– на дизелі.
Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від
спалювання пального автомобілями наведені в таблиці нижче:
Табл. 3.2.1. Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від спалювання

Група

Вид

автомобілів

палива

Оксид
вуглецю

НМЛОС

Метан

Діоксид азоту

Сажа

Оксид азоту

Аміак

Вуглецю
діоксид

Діоксид сірки

Свинець

Бенз(а)пірен

пального легковими автомобілями, кг/т

Пасажирськ

бензин

201,8

53,0

0,94

21,0

-

0,188

0,004

3183

1,0

0,013

-

дизель

36,2

3,08

0,083

31,4

3,85

0,165

-

3138

4,3

-

0,03

і легкові
автомобілі
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Умовний розподіл легкових автомобілів за типами палива, що
спалюється ДВЗ автомобілів:
Табл. 3.2.2. Умовний розподіл легкових автомобілів за типами палива, що
використовується
Загальна

К-сть автомобілів від

К-сть авто, які

Макс. довжина шляху авто

к-сть

загальної к-сті за типами

з включеними

за день, км

автомобілів

двигунів

двигунами
одночасно

Бензинові двигуни
Дизельні двигуни

2

1
1

1
1

0,4
0,4

Викиди від заїзду та виїзду авто з бензиновими двигунами наведено
нижче в таблиці.
Табл. 3.2.3. Викиди ЗР від авто з бензиновим двигуном
Код ЗР
01009
184
04001
301
04003
303
05001
330
06000
337
12000
410
11000
07000
11812
04002
11815

Назва ЗР
Свинець

Викид, г/с
0,0000017

Викид, т/рік
0,0000004

Діоксид азоту

0,00269

0,00059

Аміак

0,0000005

0,0000001

Діоксид сірки

0,00013

0,00003

Оксид вуглецю

0,02588

0,00567

Метан

0,00012

0,00003

НМЛОС

0,00680

0,00149

Вуглецю діоксид

0,40827

0,08941

Оксид азоту

0,00002

0,00001
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Викиди від заїзду та виїзду авто з дизельними двигунами наведено
нижче в таблиці.
Табл. 3.2.4. Викиди ЗР від авто з дизельним двигуном
Код ЗР
04001
301
03004
328
05001
330
06000
337
12000
410
13101
703
11000
07000
11812
04002
11815

Назва ЗР
Діоксид азоту

Викид, г/с
0,00463

Викид, т/рік
0,00101

Сажа

0,00057

0,00012

Діоксид сірки

0,00063

0,00014

Оксид вуглецю

0,00533

0,00117

Метан

0,00001

0,00000

Бенз(а)пірен

0,000004

0,000001

НМЛОС

0,00045

0,00010

Вуглецю діоксид

0,46233

0,10125

Оксид азоту

0,00002

0,00001

Сумарно від заїзду та виїзду автотранспорту з дизельним та
бензиновим двигунами викидатимуться ЗР у нижченаведених кількостях.
Табл. 3.2.5. Викиди ЗР від авто з дизельним та бензиновим двигунами
Код ЗР
01009
184
04001
301
04003
303
04004
328
05001
330
06000
337
12000
410
13101
703
11000
07000
11812
04002
11815

Назва ЗР
Свинець

Викид, г/с
0,0000017

Викид, т/рік
0,0000004

Діоксид азоту

0,00732

0,00160

Аміак

0,000001

0,0000001

Сажа

0,00057

0,00012

Діоксид сірки

0,00076

0,00017

Оксид вуглецю

0,03122

0,00684

Метан

0,00013

0,00003

Бенз(а)пірен

0,000004

0,000001

НМЛОС

0,00725

0,00159

Вуглецю діоксид

0,87060

0,19066

Оксид азоту

0,00005

0,00001

Сумарно:

0,20102
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Згідно проведених розрахунків потенційно можуть викидатися 7
забруднюючих речовин, 3 парникові гази та 1 група речовин – неметанові
леткі органічні сполуки (НМЛОС) у загальній кількості 0,20102 т/рік, з яких
викиди ПГ – 0,19070 т/рік, викиди ЗР – 0,01032 т/рік.
Табл. 3.2.6. Зведена таблиця викидів у період експлуатації об’єкта в межах ДПТ
№ п/п

Код речовини

Найменування ЗР

ГДК м.р.,
ОБРВ
мг/м3

Клас
небезпечності

Потужність
викиду, т/рік

1

01009
184
03004
328
04001
301
04002
11815
04004
303
05001
330
06000
337
07000
11812
11000
--12000
410
13101
703

Свинець

0,001

1

0,0000004

Сажа

0,15

3

0,00012

Діоксид азоту

0,2

3

0,00160

Оксид азоту

0

0

0,00001

Аміак

0,2

4

0,0000001

Діоксид сірки

0,5

3

0,00017

Оксид вуглецю

5

4

0,00684

Вуглецю діоксид

0

0

0,19066

НМЛОС

-

-

0,00159

Метан

50

0

0,00003

Бенз(а)пірен

0,0001

1

0,000001

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сумарно:

0,20102

Вплив на атмосферне повітря оцінюється як незначний.
3.3. Вплив на стан радіаційного забруднення
Негативного впливу на стан радіаційного забруднення не очікується,
оскільки не передбачається радіаційного випромінювання від каптажних
джерел.
Вплив на стан радіаційного забруднення відсутній.
3.4. Вплив на стан водного середовища
Не очікується забруднення водного середовища, оскільки та території
ДПТ відсутні об’єкти каналізування. На території каптажних джерел, і
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території ДПТ в цілому, відсутні працівники, які б знаходились з метою
нагляду за роботою каптажних джерел на постійній основі, тому стічних вод
немає, не утворюються ТПВ.
Водокористування здійснюється відповідно до спеціального дозволу на
користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування.
Надлишок води самопливно стікає у р. Бережниця.
Тому негативного впливу на водне середовище не очікується.
3.5. Вплив за відходами
На території ДПТ не передбачено утворення відходів, оскільки відсутні
працівники,

які

б

розміщувались

на

території

каптажних

джерел.

Передбачений виїзний періодичний огляд каптажних джерел.
Весь автотранспорт, що може під’їздити обслуговуватиметься на
станціях технічного обслуговування, де й здійснюватиметься накопичення
типових для автотранспорту відходів. Вплив за відходами відсутній.
3.6. Вплив на стан соціально-економічних умов
Не

очікується

негативного

впливу

на

соціально-економічне

середовище. Експлуатація каптажних джерел передбачає відрахування коштів
пов’язаних зі сплатою збору за надання спеціального дозволу на користування
надрами та сплату податку на користування надрами.
Сплата збору за надання спеціального дозволу на користування
надрами здійснюється одноразово при отриманні спецдозволу по завершенню
дії існуючого відповідно до Постанови Кабміну України від 30 травня 2011 р.
№ 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами».
Негативного впливу на соціальне середовище не очікується за
шумовим, вібраційним та атмосферним забрудненням за забрудненням
водного середовища. Накладаються обмеження на користування прилеглими
територіями, на які накладаються ЗСО від каптажних джерел.
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Вплив не соціально-економічне становище оцінюється як позитивний
в економічному плані та незначний в соціальному плані.
3.7. Вплив на стан здоров’я населення
Найближча земельна ділянка із відповідним цільовим призначенням
для будівництва житла розташована на відстані близько 231 м від межі ділянки
території ДПТ (рис. 3.7.1).
У зв’язку з відсутністю на території каптажних джерелах №11-18
стаціонарних

джерел

забруднення,

немає

перевищення

шумового

забруднення, то негативного впливу на стан здоров’я населення не очікується.
Можливий рух під’їзного легкового автотранспорту при необхідності
огляду чи приведення ремонтно-обслуговуючих робіт на каптажних джерелах.
Але вплив від під’їзного автотранспорту носитиме непостійний характер та
буде зневажливо малим.
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Рис. 3.7.1. Відстань від земельних ділянок ДПТ до межі земельних ділянок з відповідним цільовим призначенням для будівництва житла
73

3.8. Вплив на стан земельних ресурсів
Вплив на земельні ресурси проявляється у обмеженні використання
прилеглих території, що входять в зони санітарної охорони від каптажних
джерел.
Територія земельних ділянок ДПТ немає природоохоронного статусу.
Негативного впливу на стан земельних ресурсів не очікується, оскільки
територія ДПТ вже експлуатується існуючими каптажними джерелами №1118.
3.9. Вплив на стан ґрунтів та геологічного середовища
Каптажні джерела №11-18 експлуатуються відповідно до спеціального
дозволу на користування надрами (дод. №18).
Під час експлуатаційної діяльності антропогенних факторів впливу на
ґрунти, що можуть призвести до деградації ґрунтів, земель чи будь-яких
опосередкованих впливів не передбачається. Вплив відсутній.
Впливи на геологічне середовище, що можуть призвести до зміни
взаємодії поверхневих і підземних вод, активізації процесів підтоплення й
ерозії земель чи небезпечних екзогенних геологічних процесів відсутні.
3.10. Вплив на стан флори, фауни, об’єкти ПЗФ
Територія ДПТ вільна від флори та фауни, що охороняється.
Найближчий об’єкт ПЗФ від межі території ДПТ – заповідне урочище
«Березовий гай» знаходиться на відстані близько 15 м від межі території ДПТ,
та на відстані близько 65 м від каптажного джерела №12. Перший пояс
санітарної охорони (15 м) від каптажного джерела №12 не заходить на
територію заповідного урочища «Березовий гай».
Негативного впливу на стан флори, фауни та об’єктів ПЗФ не
очікується.

74

3.11. Вплив на стан шумового та вібраційного забруднення
Для каптажних джерел №№11, 12, 14, 16, 17, 18 передбачається
експлуатація насосів підземного розташування для підкачування води. Рівень
шуму від кожного з насосів – 71 дБ(А).
Розрахунок

шумового

навантаження

виконано

від

насосного

обладнання.
Відстань від крайньої межі ДПТ до найближчої земельної ділянки із
цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку
– 231 м від земельної ділянки №4. На земельній ділянці біля каптажа
знаходиться зануреним у землю насос, вплив за шумовим забрудненням від
якого і оцінено.
Розрахунок очікуваного рівня шуму виконаний згідно ДБН В.1.131:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-Н Б В.1.133:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму
сельбищних територій».
Табл. 3.11.1. Шумові характеристики автомобілів
Найменування техніки

К-сть, шт. Еквівалентний рівень звуку авто, дБА

Насос резервуару води

1

71

Автомобіль легковий

1
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Розрахунок виконано за формулою ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013:
LA = LWA - 20º·lgr + 10·lgՓ - 10·lgΩ + ΔLAвідб - ΔLAпов - ΔLAекр βAзел · l, дБА
Де, LA – рівень звуку для джерела з постійним шумом або
еквівалентний рівень звуку LAекр чи максимальний рівень звуку LAмакс для
джерела з неповним шумом, дБА;
LWA – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним
шумом або еквівалентний коригований рівень звукової потужності LWAекв
чи максимальний коригований рівень звукової звукової потужності LWAмакс
джерела з непостійним шумом, дБА;
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Δ LAвідб – величина підвищеного рівня звуку (еквівалентного рівня
звуку) в розрахунковій точці внаслідок відбиття звуку від великих за
розмірами поверхонь, дБА;
Величина підвищення рівня звукового тиску в розрахунковій точці
внаслідок відбиття звуку в напрямку розрахункової точки від великих, у
порівнянні з довжиною звукових хвиль, акустично твердих поверхонь (стіна,
земля, кут між двома стінами), які знаходяться від розрахункової точки на
відстані, що не перевищує 0,1r, м,
n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової
точки (n1<3 ); поверхню землі не враховують в число n1 якщо відбиття звуку
від неї вже враховано величиною просторового кута Ω;
LAпов – затухання звуку в атмосфері, дБА; величину зниження рівня
звуку (еквівалентного рівня звуку) внаслідок поглинання звуку в атмосфері
ΔLAпов, дБА визначають за графіком (рисунок 9 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в
залежності від величини показника спектра шуму Δ L-A, який характеризує
відносний вміст низькочастотних і високочастотних складових у спектрі шуму
джерела;
Δ LAекр – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку)
екраном, розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА;
визначають за графіком (рисунок 10 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від
величини показника спектра шуму Δ L-A ;
βAзел – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку)
смугами зелених насаджень, дБА/м;
l – ширина смуги зелених насаджнень, м;
r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м;
Ω – просторовий кут, в який вимірюється шум даного джерела.
Сумарний рівень звуку на межі найближчої житлової забудови
розраховується за формулою А.3 додатку А ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013:
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Δ LAвідб = 0 (приймаємо, що поверхні, що відбивають звук відсутні);
Ω - ℼ = 3,14,
Δ LAекр – 0, так як для даної території між розрахунковими точками і
об’єктом немає споруд значної довжини і великої висоти;
βAзел = 0, оскільки дану поправку враховують лише при наявності
спеціальних шумозахисних смуг зелених насаджень.
LA =10·lg(10 0,1·71 + 10 0,1·85) = 10·lg (107,1 + 108,5) = 10 · 8,517 = 85,17 дБА;
Визначаємо рівень звуку на межі земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлової забудови:
LA = LWA – 20 · lgr + 10 · lgՓ - 10·lgΩ + Δ LAвідб - Δ LAпов- Δ LAекрβAзел·l, дБА
LA = 85,17 - 20·lg231+10·lg(1) - 10·lg(3,14)+0-2-0-0 = 35,4 дБА
Земельну ділянку №4 та земельну ділянку для будівництва житла
відділяє смуга близько 100 м дерев, що забезпечує ще нижче значення
показникашумового навантаження.
Нормативні значення рівнів звукового тиску визначаються згідно з
Державними санітарними правилами проектування і забудови населених
пунктів, затвердженими Наказом МОЗ від 19.06.96 р. № 173. Допустимі рівні
звуку для територій, що безпосередньо примикають до житлових забудов
наведені в таблиці 3.11.2.
Таблиця 3.11.2. Нормативні значення рівнів звукового тиску
Територія житлової забудови
- вночі
- вдень

Рівень звуку LA, дБ
45
55

Відповідно до результатів розрахунків значення шуму біля найближчої
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлової забудови
становитиме 35,4 (231 м від межі ДПТ). Отже перевищень нормативних
значень не очікується, як в денну так і в нічну частину доби.
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Вплив за шумом та вібрацією незначний.
3.12. Вплив на стан світлового та теплового забруднення
На території ДПТ відсутні об’єкти-джерела випромінювання значного
теплового та світлового забруднення, які могли б змінити існуючий стан.
Джерелами незначного світлового забруднення будуть ліхтарі
зовнішнього освітлення території, джерела викидів тепла (вихлопні патрубки
автомобілів, які можуть іноді під’їжджати до території ДПТ з метою огляду чи
обслуговування каптажних джерел).
Світлове та теплове забрудненням оцінюється як зневажливо мале та
таке, що здатне змінити існуючих стан та негативно вплинути на довкілля,
зокрема флору і фауну.
3.13. Вплив на стан культурної спадщини
На території опрацювання об’єкти культурної спадщини та землі
історико-культурної спадщини не виявлені. Об’єкти культурної спадщини
знаходяться на значній відстані від межі території ДПТ – 2,9 км.
Негативного впливу на стан культурної спадщини не очікується.
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)
Каптажні джерела №11-18 є діючими, тому оцінку впливу виконано під
час експлуатації. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів,
забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного,
світлового, теплового та радіаційного забруднення, під час провадження
планованої діяльності наведено у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1. 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)
Сфери

охорони

довкілля

Основні

виявлені

проблеми

пов’язані

з

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які
мають відношення до виявлених проблем

проектом ДПТ
Атмосферне

– виділення ЗР та ПГ під

Вплив буде незначним та непостійним (інколи

повітря

час роботи ДВЗ під’їзного

можуть під’їздити автомобілі), озеленення території

автотранспорту.

ДПТ

та

прилеглих

територій

є

достатнім.

Стаціонарні джерела забруднення відсутні.
Водні ресурси

Вплив на стан ґрунтових

Організація поверхневого стоку передбачена відкритою

вод

водовідвідною системою в поєднанні із заходами по
вертикальному плануванню (планування безстічних та
понижених ділянок).

Земельні ресурси,

Використання земель при

Накладаються обмеження на прилеглі території,

грунти

проведенні

оскільки накладаються обмеження зон санітарної

будівельних

робіт.
Вплив

охорони від каптажних джерел. Каптажні джерела
на

структуру

ґрунтів та ландшафт.

№11-18 знаходяться на території ДП «Стрийське
лісове

господарство».

Негативного

впливу

на

структуру грунтів та на місцевий ландшафт не
перебачається, оскільки каптажніджерела є діючими.
Здоров’я

Вплив за акустичним та

Привнесення викидів ЗР не нестиме негативного

населення

атмосферним

впливу на здоров’я населення. Вплив за шумовим

забрудненням

на

стан

атмосферного повітря.

навантаженням буде незначним та знаходитиметься
в межах норми.

79

Флора та фауна,

На території ДПТ відсутні об’єкти забруднення

об’єкти ПЗФ

атмосферного

повітря,

насоси

резервуарів

каптажних джерел підземного розташування не
створюватимуть негативного впливу на місцеву
флору і фауну. Територія 1 поясу ЗСО огороджена.
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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
З метою охорони навколишнього природного середовища та для
забезпечення екологічної стійкості території в проектних межах до
техногенного

навантаження

у проекті

рекомендовано

виконати

ряд

планувальних заходів. Планований комплекс заходів повинен реалізовуватись
через дію законів України щодо екологічного стану та санітарноепідеміологічного контролю території, місцевого самоврядування.
З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
території необхідно дотримуватись наступних пунктів:
- здійснення забудови згідно з функціональним зонуванням території;
- дотримання санітарно-охоронних зон.
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
За походженням екологічний вплив може бути:
- первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з впливом розміщення
існуючих об’єктів на екосистему
- вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі.
Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від
реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в
найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть
призвести до значних негативних або позитивних впливів як на навколишнє
природне середовище так і соціально-економічні умови.
При дотриманні чинного законодавства вплив на довкілля оцінюється як
допустимий.
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
При експлуатації каптажних джерел з метою запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків рекомендуються наступні заходи:
- промисловий видобуток питних підземних вод із каптажних джерел
№11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 проводити відповідно до спеціального
дозволу

на

користування

надрами,

експлуатаційних

запасів

водозабірної ділянки, технологічної схеми розробки ділянки та правил
розробки родовища та ліміту відбору води;
- утримання каптажних джерел у належному технічному стані та
санітарному стані;
- контроль за санітарним станом в межах І-го та ІІ-го санітарних поясів
ЗСО, ревізія запірної арматури та за потреби їхній своєчасний ремонт;
- забезпечувати винесення та дотримання І-го та ІІ-го поясів ЗСО
відповідно до проекту землеустрою;
- дотримання режиму охорони поясів ЗСО;
- дотримання меж територій, відведених для експлуатаційної діяльності;
- мінімізувати технічні втрати води з метою забезпечення раціонального
водокористування;
- дотримання вимог ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя

населення»,

ЗУ

«Про

природо-заповідний

фонд

України», Кодексу України про надра, Земельного кодексу України,
Водного Кодексу України.
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 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)
Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки діючі каптажі
№11-17 мають прив’язку відповідно до ліцензії на користування надрами. З
огляду на вищенаведене територіальна альтернатива не розглядалась.
Технічна альтернатива 2.
Розглядалась можливість замість каптажів облаштування свердловин з
насосним обладнанням для примусового відкачування води з водоносного
горизонту. Оскільки дана альтернатива є гіршою в економічному та
екологічному плані, то в подальшому не розглядається.
Згідно з обраною технічною альтернативою передбачене встановлення
насосів лише на резервуари біля каптажних джерел, на самі каптажні джерела
встановлення насосного обладнання не передбачено.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам,
санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері містобудування
та охорони навколишнього природного середовища.
Основні методи щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки:
1) аналіз проекту містобудівної документації, а саме:
- здійснено аналіз на місцевому рівнях природних умов території
населеного пункту, на землях якого розташовуються ділянки ДПТ (землі
Стрілківської сільської ради (за межами населеного пункту) та прилеглих
населених пунктів, включаючи характеристику поверхневих та підземних
водних систем, ландшафтів, гідрогеологічні особливості території та інших
компонентів природного середовища;
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- забруднення атмосферного середовища;
- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і
потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання
місцевого рівня в інтересах ефективного та сталого розвитку населеного
пункту.
При підготовці Звіту із стратегічної екологічної оцінки були виявлені
наступні труднощі:
- відсутність методик, що дозволяють здійснювати середньо- та
довгострокові прогнози впливу об’єкту на довкілля.
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення
Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням
результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо
реалізації господарської діяльності. Моніторинг впливу на довкілля є
обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме,
відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».
Відповідно до ст. 15 цього Закону, місцеві ради несуть відповідальність
за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах
такої своєї компетенції а саме:
- забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних
прав громадян;
- затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування
і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових
вузлів;
- дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і
організацій у порядку, визначеному законом;
- організовують вивчення навколишнього природного середовища.
- організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи:
візуальний огляд, регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження, регулярні
опитування та зустрічі із громадою, що потенційно може зазнати шкоди від
об’єкту, регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми
моніторингу та її коригування в разі необхідності тощо.
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- забезпечують інформування населення про стан навколишнього
природного

середовища,

функціонування

місцевих

екологічних

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;
- організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій,
залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від
їх підпорядкування та форм власності, і громадян;
- здійснюють контроль за дотриманням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
Суб’єкту господарювання рекомендується здійснювати контроль щодо
впливу на довкілля відповідно до напрямків програми моніторингу, зокрема,
здійснювати контроль за якістю та рівнем підземних та поверхневих вод.
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності)
Підстав для оцінки транскордонного впливу на довкілля від об’єктів
проектованої діяльності не виявлено.
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 110 цієї частини, розраховане на широку аудиторію
Проект «Детальний план території для обслуговування джерел питної
мінеральної води (джерела №11-18) ПрАТ Моршинський завод мінеральних
вод «Оскар» на території Стрілківської сільської ради Стрийського району»
розроблений згідно з розпорядженням голови Стрийської районної державної
адміністрації № 200 від 26 червня 2019 р.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території
площею 2,2553 га. Детальний план розроблений в межах структурнопланувального елементу території поза межами населеного пункту.
Вплив на клімат, мікроклімат під час експлуатації. Джерелами впливу
на клімат, мікроклімат будуть автомобілі, які можуть під’їжджати з метою
огляду, обслуговування каптажних джерел. Викид парникових газів буде
незначним та не спричинить змін мікроклімату та клімату.
Вплив на стан атмосферного повітря під час експлуатації. Згідно
проведених розрахунків очікувані викиди забруднюючих речовин будуть
незначними – 0,20102 т/рік. Вплив на атмосферне повітря оцінюється як
незначний.
Вплив на стан водного середовища під час експлуатації. На території
каптажних джерел, і території ДПТ в цілому, відсутні працівники, які б
знаходились з метою нагляду за роботою каптажних джерел на постійній
основі, тому стічних вод немає, не утворюються ТПВ. Надлишок води
самопливно стікає у р. Бережниця. Тому негативного впливу на водне
середовище не очікується..
Вплив за відходами під час експлуатації. На території ДПТ не
передбачено утворення відходів, оскільки відсутні працівники, які б
розміщувались на території каптажних джерел. Вплив за відходами відсутній.
Вплив на стан соціально-економічних умов під час експлуатації.
Експлуатація каптажних джерел передбачає відрахування коштів пов’язаних
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зі сплатою збору за надання спеціального дозволу на користування надрами та
сплату податку на користування надрами. Накладаються обмеження на
користування прилеглими територіями, на які накладаються ЗСО від
каптажних джерел. Негативного впливу на соціальне середовище не
очікується за шумовим, вібраційним та атмосферним забрудненням за
забрудненням

водного

середовища.

Вплив

не

соціально-економічне

становище оцінюється як позитивний в економічному плані та незначний в
соціальному плані.
Вплив на стан здоров’я населення під час експлуатації. У зв’язку з
відсутністю на території каптажних джерелах №11-18 стаціонарних джерел
забруднення, немає перевищення шумового забруднення, то негативного
впливу на стан здоров’я населення не очікується. Найближча земельна ділянка
із відповідним цільовим призначенням для будівництва житла розташована на
відстані близько 231 м від межі ділянки території ДПТ.
Вплив на стан земельних ресурсів під час експлуатації. Вплив на
земельні ресурси проявляється у обмеженні використання прилеглих
території, що входять в зони санітарної охорони від каптажних джерел.
Територія земельних ділянок ДПТ немає природоохоронного статусу.
Негативного впливу на стан земельних ресурсів не очікується, оскільки
територія ДПТ вже експлуатується існуючими каптажними джерелами №1118.
Вплив на стан ґрунтів та геологічного середовища під час
експлуатації. Каптажні джерела №11-18 експлуатуються відповідно до
спеціального дозволу на користування надрами. Впливи на геологічне
середовище, що можуть призвести до зміни взаємодії поверхневих і підземних
вод, активізації процесів підтоплення й ерозії земель чи небезпечних
екзогенних геологічних процесів відсутні.
Вплив на стан флори, фауни, об’єкти ПЗФ під час експлуатації.
Територія ДПТ вільна від флори та фауни, що охороняється. Найближчий
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об’єкт ПЗФ від межі території ДПТ – заповідне урочище «Березовий гай»
знаходиться на відстані близько 15 м від межі території ДПТ, та на відстані
близько 65 м від каптажного джерела №12. Перший пояс санітарної охорони
(15 м) від каптажного джерела №12 не заходить на територію заповідного
урочища «Березовий гай». З врахування характеристик діяльності під час
експлуатації негативного впливу на стан флори, фауни та об’єктів ПЗФ не
очікується.
Вплив на стан шумового та вібраційного забруднення під час
проведення підготовчих та будівельних робіт. Земельну ділянку №4, як
найближче розташовану, та земельну ділянку для будівництва житла відділяє
смуга близько 100 м дерев, що забезпечує поглинання незначного шумового
забруднення від насосного обладнання зануреного під землю. Вплив за шумом
та вібрацією незначний.
Вплив на стан культурної спадщини під час експлуатації. На території
опрацювання об’єкти культурної спадщини та землі історико-культурної
спадщини не виявлені. Об’єкти культурної спадщини знаходяться на значній
відстані від межі території ДПТ – 2,9 км. Негативного впливу на стан
культурної спадщини не очікується..
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12. Щодо визначення обсягу СЕО
Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів №313441/0/21 від 05.05.2021 щодо визначення обсягу СЕО (Дод. №1) в даному звіті
було враховано інформацію наступним чином:
Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження
документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня
деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів
оцінювання таку інформацію:
№

Найменування інформації, що має бути висвітлена у звіті про Відповідь

з/п

стратегічну екологічну оцінку

1

зміст та основні цілі документа, його зв’язок з іншими Враховано у р. 1.
документами державного планування, зокрема необхідно
врахувати основні рішення генерального плану Стрілківської
сільської ради.

2

Характеристику поточного стану довкілля та прогнозовані Враховано у р. 2.
зміни цього стану.

3

Екологічні

проблеми,

зокрема

щодо

територій

з Враховано у р. 4.

природоохоронним статусом (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень).
4

Заходи передбачається вжити для запобігання, зменшення та Враховано у р. 7.
пом’якшення

негативних

наслідків

при

подальшій

експлуатації об’єкту.
5

Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на Враховано у р. 11.
широку аудиторію.
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При підготовці звіту необхідно:
№

Найменування інформації, що має бути висвітлена у Відповідь

з/п

звіті про стратегічну екологічну оцінку

1

Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних У
зон від існуючих та проектованих об’єктів.

р.

1

прописані

умови

дотримання поясів санітарної
охорони

від

каптажних

джерел.
2

Наявність об’єктів природно-заповідного фонду та Враховано у п. р. 2.11
екологічної мережі.

3

Визначити

впливи

на

здоров’я

людини:

рівень Враховано

у

шумового та акустичного забруднення, вібрацію (день, перевищень
ніч).

значень

п.

р.

3.11,

нормативних
шумового

забруднення як у денну так і у
нічну частину доби немає.
4

Дослідити соціально-економічні ризики від планованої Враховано у п. р. 2.7, 2.8, р. 1.
діяльності – можливі соціальні конфлікти, пов’язані із
планованою діяльністю; встановити густоту населення
навколо об’єкту; рівень захворюваності; цілі проекту та
очікуваний економічний ефект.

5

За можливості максимально деталізувати технічні Враховано у р. 1.
характеристики планованої діяльності.

6

Визначити

ступінь

забруднення

(привнесення) Враховано у р. 3, зокрема у п.

атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунту, вплив р. 3.2, 3.4, 3.9
на ландшафти та гідрогеологічну ситуацію в процесі
виконання підготовчих, будівельних робіт та в процесі
експлуатації.
7

Вказати наявні та проектовані інженерні мережі та Враховано у р. 1, зокрема в
споруди.

частині
характеристики
На

території

передбачене
розташування

«технічні
діяльності».
ДПТ

не

постійне
працівників,
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тому утворення стічних вод не
передбачено.
8

При розробці ДПТ необхідно передбачити вертикальне Організація

поверхневого

планування території та захищеність підземних та стоку передбачена відкритою
поверхневих вод від забруднення

водовідвідною

системою

поєднанні

заходами

із

вертикальному
(планування

в
по

плануванню
безстічних

та

понижених ділянок). (додаток
№4).
9

Врахувати із відображенням у звіті зауваження Зауваження

громадськості,

громадськості, що надійшли протягом громадських протягом громадських слухань
слухань та громадських обговорень

та громадських обговорень не
надходили.

10

Передбачити моніторингові заходи щодо імовірного Враховано у р. 9.
впливу планованої діяльності на компоненти довкілля.

При формуванні звіту з стратегічної екологічної оцінки слід також
керуватися

затвердженими

регіональними

програмами

екологічного

спрямування.
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13. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів
ДВЗ – двигун внутрішнього згорання
ЗР – забруднююча речовини
ОВД – оцінка впливу на довкілля
ПГ – парникові гази
ПЗФ – природно-заповідний фонд
ЗСО – зона санітарної охорони
ЗУ – закон України
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
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Захворюваність населення на окремі види хворіб (осіб) - Показник, Хвороби, Територія , Рік
Львівська область

К-сть

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

2

2016

2017

2018

хворих,

які перебували
на

обліку

на

кінець року
ВІЛ-інфіковані

...

...

102

127

140

217

251

326

444

546

673

734

833

953

166

351

493

630

783

921

075

3 263

3 573

3 827

СНІД

...

...

2

2

5

6

9

21

39

53

73

141

194

272

339

413

523

603

710

809

918

1 012

1 170

1 345

Злоякісні

34

35

34

34

36

37

38

40

43

45

46

48

48

47

49

51

52

55

57

59

62

64

новоутворення

297

342

157

970

624

239

943

881

374

704

595

980

585

588

416

013

965

479

424

725

493

644

67 645

202

Активний

5

5

6

6

6

6

7

7

7

6

6

5

5

5

5

4

4

3

2

2

1

туберкульоз

666

878

014

300

447

779

187

486

632

290

162

829

583

410

343

948

272

245

491

151

859

1 751

1 421

1 331

алкогольні

31

32

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

33

33

34

34

34

34

35

35

36

36

психози

902

074

611

217

432

812

601

199

188

361

250

486

149

844

276

732

689

916

301

749

193

360

36 563

...

Алкоголізм

69

і

Примітки: За даними Департаменту охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації.
З 2004 року скорочення кількості хворих на активний туберкульоз, які перебували на обліку, пов`язане з рішенням МОЗ України
про перегляд контингентів осіб, що підлягяють диспансерному нагляду.
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Додаток №10. Ситуаційна карта з розміщеними каптажними джерелами
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Додаток №12. Лист Стрийської РДА щодо переліку об'єктів культурної
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Додаток №13. Лист від Підгірцівської сільської ради щодо кількості населення
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Додаток №14. Лист від Станківської сільської ради щодо кількості населення
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Додаток №15. Лист від Стрілківської сільської ради щодо кількості населення
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Додаток №16. Статистичні показники захворюваності жителів Станківської,
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Додаток №17. Відповідь ДП «Стрийське лісове господарство» щодо заповідного урочища
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Додаток №17. Відповідь ДП «Стрийське лісове господарство» щодо заповідного урочища «Березовий Гай»_с. 2
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Додаток №18. Спеціальний дозвіл на користування надрами_с. 1
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Додаток №18. Спеціальний дозвіл на користування надрами_с. 2
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