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ВСТУП

Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 
25 вересня 2015 року № 70/1 були проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 року. Для забезпечення національних інтересів України 
щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави, 
досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання 
конституційних прав і свобод людини і громадянина УказомПрезидента 
України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 
вересня 2019 року регламентовано підтримку досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки 
вітчизняного розвитку. Зазначене резулютувалося прийняттям низки 
міжнародних та національних нормативно-правових документів, згідно із 
якими планувальні й проектні рішення мають супроводжуватися оцінками 
екологічних наслідків їх реалізації. Такій оцінці підлягає і Стратегія розвитку 
Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – 
Стратегія).

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису 
та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації 
державних програм планування та розвитку. СЕО документів державного 
планування даєможливість зосередитися на всебічному аналізі можливого 
впливу планованоїдіяльності на довкілля та використовувати результати 
цього аналізу длязапобігання або пом’якшення екологічних наслідків в 
процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є досягнення екологічної безпеки та інтеграція 
екологічних принципів і критеріїв у процеси розроблення планів, програм і 
проєктів задля досягнення цілей сталого розвитку.

Законодавчою основою впровадження стратегічної екологічної оцінки 
у процеси розроблення документів державного планування є Закон України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» від 12 жовтня 2018 року. Методичні 
засади здійснення екологічної оцінки Стратегії регламентовані 
затвердженими наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
від 10.08.2018 р. № 296 Методичними рекомендаціями із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.

Для розроблення з науковим підходом якісної та дієвої Стратегічної 
екологічної оцінки Стратегії (за результатами проведення відкритих торгів у 
системі «Prozorro») залучено Державну установу «Інститут регіональних 
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», яка і є одним із головних 
розробників СЕО.

Планування заходів соціально-економічного розвитку із зусиллями, 
спрямованими на недопущення чи пом'якшення наслідків шкідливого впливу 
господарського зростання територіальної громади на довкілля є 
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фундаментом для забезпечення якості життя нинішнього й майбутніх 
поколінь. 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Головним об’єктом спрямування стратегічних зусиль локального 
розвитку є людина та забезпечення високої якості її життя (вставка 1).

Стратегічне бачення розвитку громади

Стрийська міська територіальна громада – територія комфортного, 
якісного та безпечного життя, з високими стандартами соціального захисту 
населення, розвиненою економікою та диверсифікованим, інноваційно 
активним підприємництвом, модернізованою інфраструктурою та сучасними 
громадськими просторами, чистим довкіллям, територія приваблива для 
молоді, зручна для туристів та цікава для інвесторів, громада, де хочеться 
жити, працювати та відпочивати

Стратегічне бачення розвитку Стрийської міської територіальної 
громади дотягатиметься через реалізацію стратегічних цілей, а обрані 
стратегічні цілі буде досягнуто через систему оперативних цілей (табл. 1).

Таблиця 1
Стратегічні, оперативні цілі та 

завдання розвитку Стрийської територіальної громади
Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання

1.1.1. Сприяння розвитку існуючих і 
створенню нових інноваційно активних 
промислових підприємств
1.1.2. Розвиток багатофункціональної 
економіки

1.1. Стимулювання 
інноваційних видів 
економічної діяльності

1.1.3. Розвиток біоекономіки
1.2.1. Розробка інвестиційного паспорту 
громади 
1.2.2. Поліпшення інвестиційного клімату 
та активізація роботи з потенційними 
інвесторами

1. Високоефективна, 
інноваційно-активна 
та диверсифікована 
економіка

1.2. Створення 
інвестиційно-
привабливої громади

1.2.3. Розвиток інноваційної 
інфраструктури (створення технопарків, 
індустріальних парків, інноваційних 
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Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
кластерів тощо)
1.3.1. Сприяння розвитку бізнес-
середовища
1.3.2. Підтримка підприємців-початківців і 
креативних індустрій

1.3. Розвиток 
підприємництва та 
креативних індустрій

1.3.3. Створення бізнес-інкубатора, 
«Майстерні стартапів» тощо
1.4.1. Інвентаризація всіх земельних 
ресурсів на території громади
1.4.2. Сприяння розвитку сімейних 
фермерських господарств та їх кооперації 

1.4. Підвищення 
ефективності 
сільського 
господарства 

1.4.3. Запобігання поширенню інвазивних 
рослин (борщівника Сосновського, 
золотарника тощо)
1.5.1. Збереження природної та історико-
культурної спадщини громади
1.5.2. Підвищення якості місцевого 
туристичного продукту
1.5.3. Промоція та просування туристичних 
продуктів громади
1.5.4. Сприяння розвитку індустрії дозвілля 
та створення перспективних туристичних 
продуктів і послуг

1.5. Формування 
вищого рівня 
туристичної 
привабливості 

1.5.5. Розвиток громадських просторів
2.1.1. Оптимізація кількості  навчально-
освітніх закладів
2.1.2. Створення уніфікованої бази даних 
про стан та потреби закладів освіти на 
території громади
2.1.3. Створення належних умов для 
доступності якісної освіти та всебічного 
розвитку її здобувачів 

2.1. Якісні освітні 
послуги

2.1.4.Заснування школи лідерства для 
активної молоді
2.2.1. Покращення якості та доступності 
сучасних медичних послуг
2.2.2. Створення єдиного медичного 
простору для впровадження інноваційних 
підходів до культури здорового способу 
життя
2.2.3. Впровадження SMART-рішень у 
сфері надання медичних послуг

2. Комфортне і 
безпечне життя

2.2. Здорова громада

2.2.4. Створення лікувально-



Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року

6

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
реабілітаційного центру для ветеранів 
війни
2.2.5. Покращення  матеріально-технічної 
бази медичних закладів
2.2.6. Розвиток фізичної культури та 
професійного спорту в громаді
2.3.1. Покращення якості надання 
соціальних послуг на території громади
2.3.2. Покращення якості надання 
публічних послуг у громаді
2.3.3. Впровадження у громаді сучасних 
механізмів захисту прав дітей
2.3.4. Підвищення доступності соціальних 
послуг для осіб з інвалідністю
2.3.5. Гарантування мешканцям громади 
якісних адміністративних послуг 

2.3. Прозора і 
ефективна влада

2.3.6. Підвищення рівня соціальної 
активності громадян
2.4.1.Модернізація закладів культури і 
створення центрів дозвілля на базі 
сільських народних домів
2.4.2. Популяризація проєкту «Бібліовікно-
світ інформації» та інших новітніх 
бібліотечних продуктів

2.4. Сучасний і 
насичений культурний 
простір

2.4.3. Покращення стану збереження 
музейних колекцій і підвищення інтересу  
громадськості до музеїв, зростання 
загального культурного рівня населення
2.5.1. Запровадження  систем 
відеоспостереження на території громади
2.5.2. Надання мешканцям громади послуги 
«Поліцейський офіцер у сільській  
місцевості»

2.5. Безпечна громада 

2.5.3. Створення «Центру безпеки громади»

3.1.1.Запровадження комплексного  
підходу до забезпечення просторового 
розвитку громади

3.1.2. Удосконалення житлово-комунальної 
інфраструктури

3.1.3. Покращення дорожньо-транспортної 
інфраструктури

3. Комплексний 
просторовий 
розвиток

3.1. Модернізація 
інфраструктури 

3.1.4. Запровадження єдиного вікна 
(сервісу) для звернень громадян з питань 
якості функціонування ЖКГ
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Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання

3.2.1. Покращення якості дорожньої мережі 
та доступності транспортного сполучення 
населених пунктів громади з її 
адміністративним центром, іншими 
населеними пунктами області, та з 
державним кордоном України

3.2.2.Реалізація великих інфраструктурних 
проєктів, спрямованих на перетворення 
громади на потужний транспортно-
логістичний хаб

3.2. Створення 
транспортно-
логістичного хабу

3.2.3. Розвиток інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, пов’язаної 
з нарощуванням транспортно-логістичного 
потенціалу громади

3.3.1. Покращення якості комунальних 
доріг у сільській місцевості 

3.3.2. Стимулювання громадської та 
підприємницької активності в сільських 
населених пунктах громади

3.3. Всебічний 
розвиток сільських 
територій

3.3.2.Організація навчання для особистих 
сімейних господарств з залученням 
дорадчих служб
4.1.1. Зменшення забруднення водних 
ресурсів скидами стічних вод від 
каналізаційно-очисних споруд
4.1.2. Зменшення шкідливої дії повеней  на  
підтоплювані території

4.1. Запобігання 
забрудненню водних 
ресурсів та 
атмосферного повітря

4.1.3. Зменшення рівня забруднення 
атмосферного повітря та шкідливих 
викидів в атмосферу
4.2.1. Зменшення об’ємів накопичених 
побутових відходів на міському 
сміттєзвалищі
4.2.2. Покращення системи сортування, 
утилізації та вторинної переробки усіх 
видів відходів

4.2. Формування 
екологічної свідомості 
громади та 
впровадження 
комплексної системи 
поводження з 
відходами 4.2.3. Виховання екологічної та культурної 

свідомості мешканців 
4.3.1. Відновлення лісів та паркових 
територій 
4.3.2. Покращення догляду за 
меліоративними каналами

4. Захист довкілля

4.3.Збереження еко-
системи на території 
громади

4.3.3. Збереження цінних природних 
територій 
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Відповідно до Основних засад (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року державна екологічна політика 
спрямована на досягнення наступних стратегічних цілей: 

Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 
споживання та виробництва.

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України.

Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес 
прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України.

Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на 
екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення.

Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи 
природоохоронного управління. 

Аналіз відповідності цілей Стратегіїрозвитку Стрийської міської 
територіальної громади на період до 2027 року стратегічним цілям державної 
екологічної політики, визначених Основними засадами (стратегією) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року (далі – 
стратегічні цілі державної екологічної політики), представлено у табл. 2.

Таблиця 2
Аналіз відповідності цілей 

Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період 
до 2027 року стратегічним цілям державної екологічної політики, 

визначеним «Основними засадами (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року»

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Стрийської міської 
територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічні цілі 
державної 

екологічної 
політики

1.
Високоефективна, 

інноваційно-
активна та 

диверсифікована 
економіка

2. 
Комфортне і 

безпечне 
життя

3.
Комплексний 
просторовий 

розвиток

4. 
Захист 

довкілля

1 2 3 4 5
1. Формування в 
суспільстві 
екологічних 
цінностей і засад 
сталого споживання 
та виробництва

+ + + ++

2.Забезпечення 
сталого розвитку 
природно-ресурсного 
потенціалу України

0 0 + ++

3.Забезпечення 
інтеграції екологічної 
політики у процес 
прийняття рішень 

+ + + ++
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щодо соціально-
економічного 
розвитку
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Продовження табл. 2
1 2 3 4 5

4.Зниження 
екологічних ризиків з 
метою мінімізації їх 
впливу на 
екосистеми, 
соціально-
економічний 
розвиток та здоров’я 
населення

+ + + ++

5.Удосконалення та 
розвиток державної 
системи 
природоохоронного 
управління

+ 0 + +

Для оцінювання відповідності цілей використовувалася п’ятибальна 
шкала:

++ цілі Стратегії узгоджені зі стратегічними цілями державної екологічної політики;

+
цілі Стратегії та стратегічні цілі державної екологічної політики принципово 
узгоджуються, проте не узгоджені в Стратегії. Необхідно тісніше пов’язати цілі на 
наступних етапах планування та/або на рівні заходів;

0 цілі Стратегії та стратегічні цілі державної екологічної політики нейтральні по 
відношенню одні до одних;

–

цілі Стратегії та стратегічні цілі державної екологічної політики не узгоджуються, але 
можуть бути узгоджені. В рамках наступного планування потрібні спеціальні заходи, 
спрямовані на узгодження цілей Стратегії та стратегічних цілей державної екологічної 
політики;

– – цілі Стратегії та стратегічні цілі державної екологічної політики принципово суперечать 
одні одним. Необхідні термінові заходи, спрямовані на уточнення цілей цієї Стратегії.

Стратегічна ціль 1 «Високоефективна, інноваційно-активна та 
диверсифікована економіка» передбачає стимулювання інноваційних видів 
економічної діяльності, нарощення інвестиційної привабливої громади, 
розвиток підприємництва та креативних індустрій, підвищення ефективності 
сільського господарства та формування вищого рівня туристичної 
привабливості. Аналіз свідчить, що зазначена ціль Стратегії та її оперативні 
цілі й стратегічні цілі 1, 3, 4 і 5 державної екологічної політики принципово 
узгоджуються. Разом з тим, є потреба тісніше пов’язати цілі на рівні заходів, 
зокрема у частині дотримання принципів сталого розвитку при використанні 
природно-ресурсного потенціалу Стрийської громади, оскільки на території 
громадив значних масштабах здійснюються розробки корисних копалин, 
лісозаготівлі, виникають проблеми у сфері поводження з відходами.

Стратегічна ціль 2 «Комфортне і безпечне життя» передбачає 
підвищення якості освітніх послуг у громаді, забезпечення високого рівня 
здоров’я населення, покращення якості надання соціальних та публічних 
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послуг, створення умов для комфортного та безпечного проживання, а також 
всебічного розвитку особистості. Ця стратегічна ціль та відповідні 
оперативні цілі узгоджуються зі стратегічними цілями 1, 3, 4 державної 
екологічної політики та здебільшого нейтральні щодо її цілей 2 і 5.

Стратегічна ціль 3 «Комплексний просторовий розвиток» передбачає 
модернізацію житлово-комунальної та дорожньо-транспортної 
інфраструктури, створення транспортно-логістичного ХАБу, всебічний 
розвиток сільських територій громади.Ці напрями та завдання принципово 
узгоджуються з усіма стратегічними цілями державної екологічної політики. 
Водночас, реалізація низки цілей і завдань Стратегії залежатиме і від 
інституційного забезпечення на рівні держави досягнення стратегічних цілей 
2, 4, 5 державної екологічної політики.

Стратегічна ціль 4 «Захист довкілля» спрямована назапобігання 
забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря, формування 
екологічної свідомості населення громади та впровадження комплексної 
системи поводження з відходами, збереження еко-системи на території 
громади. Зазначена ціль Стратегії максимально узгоджуються з усіма 
стратегічними цілями державної екологічної політики. Водночас, 
пріоритетним у громаді є впровадження основ циркулярної економіки, 
спрямованої на зменшення негативного впливу суб’єктів господарювання на 
довкілля, зокрема із залученням до цього процесу представників бізнесу та 
громадських організацій.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ 
ДОВКІЛЛЯСТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ

Ландшафтні особливості рельєфу,
характеристика ґрунтів та гідрологія, корисні копалини,

кліматичні умови

Ландшафтні особливості рельєфу
Згідно карти фізико-географічного районування Українських Карпат 

Національного атласу України в межах Стрийської територіальної громади 
поширені такі види ландшафтів як низькотерасовіслабодреновані височини з 
дерново-підзолистими поверхнево-оглеєними, дерновими, лучними і 
болотяними ґрунтами. 

Територія Стрийської громади належить до групи передкарпатських 
ландшафтів. Передкарпатські, передгірно-рівнинні ландшафти з 
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переважанням схилових (делювіальних) і річкових (алювіальних) відкладів 
сформувалися в межах передгірського тектонічного прогину. У рельєфі це 
височина зі значними амплітудами висот. Зовнішній край долинно-
терасовий. З наближенням до гір межирічні вододіли стають вищими (400-
600 м), сильно розчленовуються великими ріками та потоками. Ріки, що 
витікають з Карпат (Свіча, Стрий, Колодниця, Тисмениця, Бистриця, Дністер, 
Стрв'яж, Вирва), мають широкі і добре вироблені долини, складені сучасним 
алювієм. Ґрунтовий покрив сформувався на слабоводопроникних суглинках, 
які разом із збільшеною кількістю опадів (більше 700 мм) сприяють 
поверхневому перезволожений), а також площинній та лінійній ерозії. Набір 
місцевостей у цій групі ландшафтів подібний, однак кожному з них властиве 
власне співвідношення структурних елементів, орієнтація річкової сітки.

Стрийсько-Жидачівський природний район, в якому розміщена 
Стрийська громада займає межиріччя рік Колодниці і Бережниці. Майже 
посередині цього межиріччя протікає р. Стрий – головна притока Верхнього 
Дністра. Характерною рисою природи району є абсолютна перевага 
місцевостей низьких терас (заплави і перша та друга тераси Дністра і Стрия), 
у зв’язку з чим тут переважають перезволожені землі з дерновими і лучними 
ґрунтами, які займають понад 89% усієї площі. Тераси середнього ярусу з 
покривом лесових суглинків і лучно-чорноземними ґрунтами трапляються 
лише фрагментарно, і займають менше 2% площі району. Тераси високого 
ярусу, що складені галечниками і покриті важкими суглинками, поширені 
лише вздовж краю Карпат і несуть на собі дерново-підзолисті поверхнево-
оглеєні ґрунти, які займають близько 8% загальної площі.

Характеристика ґрунтів
За агроґрунтовим районування територія Стрийської громади 

відноситься до Дрогобицького та Самбірсько-Жидачівського природньо-
сільськогосподарських районів в Передкарпатській зоні (табл. 3). 

Таблиця 3
Агровиробничі типи ґрунтів Стрийської територіальної громади

(відповідно до загальнодержавного номенклатурного списку)
Шифр Типи ґрунтів

1 2

14д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові 
ґрунти

18д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті 
середньосуглинкові ґрунти

21д Дерново-підзолисті слабозмитісередньосуглинкові ґрунти
141 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти

176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх 
опідзолені відміни

178д Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені 
відміни
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Продовження табл. 5
1 2

18 д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті 
середньосуглинкові ґрунти

24 г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєніслабозмиті легкосуглинкові ґрунти

133д Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни 
середньосуглинкові

215д Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід
14г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти

18г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті 
легкосуглинкові ґрунти

19г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові 
легкосуглинкові ґрунти

142 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти
146 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені
178г Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

185г Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і 
делювіальних відкладах легкосуглинкові

186г Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і 
делювіальних відкладах легкосуглинкові

186д Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і 
делювіальних відкладах середньосуглинкові

187г Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, 
підстелені ріняками

185д Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і 
делювіальних відкладах середньосуглинкові

188г Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені 
ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти

13д Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти
175в Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти

176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх 
опідзолені відміни

178е Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх 
опідзолені відміни

 
Загальна площа земель Стрийської територіальної громади становить 

55234 га (табл. 4), а їхню структуру представлено на рис. 1.
Таблиця 4

Земельний фонд Стрийської міської територіальної громади
Види земель Площа, га

1 2
Сільськогосподарські угіддя 31933,55
у  т.ч.

сіножаті 3870,62
пасовища 5422,13
рілля 22236,57
багаторічні насадження 404,22

Житловий фонд 336,51
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Продовження табл. 4
1 2

Лісогосподарські землі 15418,80
Промислові 1244,99
Водний фонд 1563,61
Інші 4736,51
Всього 55234,00

 

Рис. 1. Структура земельного фонду 
Стрийської міської територіальної громади

Лісові масиви
Територія Стрийської громади належить до лісостепу. На південній 

околиці села Підгірці розкинувся дендропарк площею 8,30 гектарів, 
закладений у 1892 році графом Браницьким. Тут ростуть різноманітні породи 
дерев і кущів з багатьох куточків земної кулі. Існування цього дендропарку 
переконує, що рослинний світ громади дуже багатий, а ґрунтово-кліматичні 
умови сприятливі для примноження лісового багатства. 

Площа лісів та інших лісовкритихплощ на території Стрийської 
громади складає 15418,8098 га, в тому числі 14076,3294 га використовується 
лісогосподарськими підприємствами:

1. ДП «Стрийське лісове господарство» – 7768,0000 га. 
2. ДП «Сколівське лісове господарство» – 1556,5000 га.
3. Стрийське дочірнє лісогосподарське підприємство ЛГП «Галсільліс» 

– 2672,4321 га.
4. ДП Івано-Франківський лісопромисловий комбінат 

(Сколівськийвійськлісгосп) – 2079,3973 га.
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Водні ресурси
Найбільшою річкою, що протікає територією громади, є річка Стрий 

(загальна довжина – 230 км). Течія річки швидка, часто змінює русло, а 
також рве дамбу у місті Стрий вздовж об’їзної автомагістралі. Особливо 
небезпечна річка у паводкові дні. Тоді найвищий рівень води становить 4-5 
метри. Паводки тривають 5-15 днів. Остання велика повінь на території 
громади сталася у 2008 році. 

Корисні копалини
Природнім багатством Стрийської громади є прекрасні ліси, лікувальні 

мінеральні води, поклади нафти, газу, будівельних матеріалів. У 1921 році 
відкрита перша газова свердловина в селищі Дашава. Сьогодні у тут 
знаходиться одне із найбільших природних сховищ газу в Україні. Дашавське 
ПСГ створювалось протягом 1974-1987 років, на базі виснажених покладів 
НД-8, НД-9 газового родовища. В 1988 році розпочато закачування газу в 
підземне сховище з поступовим доведенням об’єму газу, що зберігається, до 
5365 млн м3 , в т.ч. активного до 2150 – 3112 млн м3.

У районі села Нежухів є сировина для виробництва цегли, а в кар’єрах 
сіл Піщани та Братківці розміщений річковий гравій та галечник, що 
застосовується в будівництві споруд та доріг.

Родовища нафти розташовані між селами Нижня Стинава–Любинці–
Розгірче та в районі сіл Довголука–Семигинів.

На території Стрийського району діють 9 родовищ мінерально-
сировинних ресурсів (Стрийський гравійний кар’єр Ясеницького 
кар’єроуправління, Піщано-Ходовицьке родовище в с. Піщани, родовища 
гравійної суміші в селах Стриганці та Ходовичі, родовища глини в 
с. Голобутів, с. Лисовичі, с. Довголука, с. Верхня, с. Лукавиця. На території 
сіл Лисовичі та Розгірче є запаси мінеральних вод.
 

Рослинний та тваринний світ
За геоботанічним районуванням територія Стрийської громади 

належить до Центральноєвропейської провінції широколистяних лісів 
Південнопольсько-Західноподільськоїпідпровінції широколистяних лісів, 
лук, лучних степів та евтрофних боліт, Сандомирсько-
Верхньодністровського округу дубових, дубово-соснових лісів, лук та 
евтрофних боліт. За фізико-географічним районуванням цей регіон належить 
до Карпатської гірської ландшафтної країни, Карпатсько-Українського 
гірсько-лісового краю, області Передкарпаття. Його близькість до 
Європейської рівнинної ландшафтної країни, зони широколистяних лісів 
Західно-Українського краю, області Розточчя і Опілля (межа проходить по р. 
Дністер) зумовлює рівнинний рельєф області, з середніми висотами 280-300 
м н. р. м.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2008_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5
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Фізико-географічне розташування Передкарпаття сприяє формуванню 
рослинних угруповань неморального характеру в межах підзони 
широколистяних лісів лісової зони України. Проте геоморфологічні 
особливості Передкарпаття у межах Львівської області спричиняють значну 
заболоченість його території, яка зумовлюється р. Дністер. Заплава Дністра в 
середній його течії, там, де води ріки виходять на Верхньодністровську 
алювіальну рівнину, має історично-обумовлену назву – Великі Дністерські 
болота. У недалекому минулому ця територія в майже 12 000 га була однією 
з найбільших болотних екосистем України й Середньої Європи, вкритих 
непрохідними трясовинами. У ХХ сторіччі, після двох черг меліорації ця 
природна болотна екосистема була практично зруйнована і сьогодні тут 
лишилося значною мірою деградоване торфовище, вкрите мережею 
меліоративних каналів і канав. Сьогодні це частково або повністю осушені 
торфові угіддя з різним ступенем потужності та глибини залягання торфових 
відкладів. У природному стані тут переважали евтрофні трав’яні та трав’яно-
мохові угруповання, переважно омсько-, гостро та зближено осокові. Після 
проведення меліоративних робіт сформувалися похідні злаково-осокові та 
злакові угруповання з переважанням щучника дернистого та дрібних лучних 
осок.

Розташування території Стрийської МТГ між двома великими річками 
– Дністер та Стрий, рівнинний характер території зумовило особливість її 
рослинного покриву, який представлений переважно мезо-, гігро- та 
гідрофільними типами. Зокрема, тут трапляється заплавно лісова, лучна, 
водна, прибережно-водна та болотна рослинність. Велика частина зайнята 
агроценозами. Значна частина території перетворена на сінокоси, пасовища 
та ріллю.

На загальному тлі ландшафту лісові масиви мають вигляд розрізнених 
плям і займають не більше 10% від території Великих Дністерських боліт. Це 
здебільшого добре сформовані деревно-чагарникові угруповання, серед яких 
переважають антропогенізовані вільшини (клас Alneteaglutinosae). 
Деревостан у таких угрупованнях сформований головно вільхою клейкою 
(Alnusglutinosa). У другорядних синузіях поширені ожина звичайна 
(Rubuscaesius), осот різнолистий (Cirsiumheterophyllum) , кропива дводомна 
(Urticadioica), крушина ламка (Frangulaalnus), черемха звичайна (Padusavium), 
бузина чорна (Sambucusnigra). Характерними видами є порічки чорні та 
колосисті (Ribesnigrum та Ribesspicatum). Крім едифікатора і характерних 
видів, високою постійністю характеризується низка інших видів, зокрема, 
хміль звичайний (Humuluslupulus), розрив-трава звичайна 
(Impatiensnolitangere), осока гостровидна (Carexacutiformis), орхідея (C. 
elongata), осока побережна (C. riparia), підмаренник болотний 
(Galiumpalustre), півник болотяний (Irispseudacorus). 
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Тваринний світ території Стрийської громади представлений 99 видами 
хребетних тварин, які зокрема належать до класів – Земноводні (6), 
Плазуни (4), Птахи (65) і Ссавці (24).
 

Кліматичні умови
Клімат у громаді – помірно-континентальний. Головними чинниками 

його формування є сонячна радіація, атмосферна циркуляція та характер 
місцевості. У громаді в середньому налічується на рік всього 50 сонячних 
днів, 150 хмарних і 165 днів із перемінною хмарністю. Радіаційний баланс 
земної поверхні у цілому за рік достатній і становить 49 ккал/см², тільки 
листопад, грудень, січень і лютий мають від’ємний показник радіаційного 
балансу. Усього за рік випаровується 560 мм вологи, на що витрачається 
понад 30 ккал/см².

Середньорічна температура повітря дорівнює + 5,2 °C-8,0 °C. Найвища 
середня температура липня  +18,0 °C, в окремі дні температура доходить до 
+37°C. Зима порівняно тепла, з частими відлигами, середня температура 
січня  4°C, але в окремі роки бувають морози і поза 30 °C.

 

Екологічна ситуація
Екологічна ситуація на території громади загалом характеризується як 

задовільна. Однак, вирішення потребує низка проблем із забрудненням 
атмосферного повітря діючими у громаді промисловими підприємствами. 

Поточний стан атмосферного повітря
У структурі викидів забруднюючих речовин промисловими 

підприємствами  громади основну частину становлять оксиди вуглецю, 
оксиди азоту, метан та сірчаний ангідрид.

Перелік основних підприємств-забруднювачів атмосферного повітря у 
Стрийській територіальній громаді наведено у табл. 5.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення в м. Стрий у 2020 р. становив 681 т (0,9% 
відповідного обласного показника та 25,1% показника по Стрийському 
району), зрісши на 66 т, порівняно із 2019 р. У структурі викидів 
забруднюючих речовин 82,2% становив метан.

Забруднене атмосферне повітря негативно впливає на здоров’я 
населення, загострює хронічні хвороби серцево-судинних органів, органів 
дихання, нервової системи, провокує алергію тощо. Особливо це 
відчувається в районах житлової забудови, прилеглої до автомагістралей з 
інтенсивним рухом транспорту (адже тут рівень забруднення повітря значно 
вищий ніж на територіях, де відповідний рух менш інтенсивний/відсутній, чи 
у зелених зонах відпочинку населення).
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Таблиця 5
Основні підприємства-забруднювачі атмосферного повітря 

у Стрийській міській територіальній громаді
№
з/п

Код 
ЄДРПОУ Назва підприємства Адреса здійснення діяльності

1 20770332 ДП «Стрийський 
вагоноремонтний завод»

82400, м. Стрий, 
вул. Зубенка, 2

2 5759310 Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств

м. Стрий 
(за межами міста)

3 32802333 ТзОВ «Видавничий дім 
«Укрпол»

82400, м. Стрий, 
вул. Промислова, 2А

4 30019775 Виробничі підрозділи ПАТ 
«Укргазвидобування»

с. Стриганці, с. Йосиповичі, 
с. Пукеничі, с. Кавсько, 

с. Сихів, с. Угерсько

5 30019801 Вирообничі підрозділи ПАТ 
«Укртрансгаз»

с. Угерсько, с. П’ятничани, 
с. Вівня, с. Йосиповичі, 

с. Пукеничі,с. Великі Дідушичі, 
с. Ходовичі

6 00152402 ДП «Дашавський завод 
композиційних матеріалів» 82443, смт. Дашава

7 23269489 ТзОВ НВП «Сіріон» 82423, с. П’ятничани,
вул. Промислова, 7

8 32461669 ФГ «Улар» 82430, с. Ланівка, вул. Лісова, 1
 

Поточний стан води
Відповідно до Наказ Держводагенства України від 31.03.2021 №233 

Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну 
щомісячно проводиться моніторинг якості води, в т.ч. і у Стрийській громаді: 
«р. Стрий – м. Стрий» (49017’ 15,17’’ пн. ш., 49017’ 15,17’’ пн. ш., 23054’54, 
68’’ сх. д.), «р. Бережниця – с. Бережниця» (49012’ 18’’ пн. ш., 23055’ 18’’ сх. 
д.). Фізико-хімічні показники якості води у цих пунктах спостереження 
наведені у табл. 6.

Таблиця 6
Фізико-хімічні показники якості води у річках 

Стрийської міської територіальної громади
Вміст виявлених пріоритетних забруднюючих речовин 

1 2 3 4 5 6 7 8
створ «р. Стрий – м. Стрий»

Забруднюючі речовини І ІІ ІІІ IV V VI VII
Флуорантен, мкг/дм3 0,007 0,007 0,004  0,002  0,001
Гексахлорбутадієн, мкг/дм3 0,006 0,006      
Нафталін, мкг/дм3 0,009 0,009  0,002    
Трихлорметан (хлороформ), 
мкг/дм3

      0,2

Антрацен, мкг/дм3 0,001 0,001      
Дихлорметан, мкг/дм3 0,007 0,007  0,002    
Бензо(а)пірен, мкг/дм3 0,001 0,001 0,002     
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Продовження табл. 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Бензо(b)флуорантен, мкг/дм3 0,002 0,002 0,003     
Бензо(k)флуорантен, мкг/дм3 0,001 0,001 0,002     
Бензо(g,h,i) перілен, мкг/дм3   0,001     
Індено(1,2,3-cd)пірен, мкг/дм3   0,001     
Дикофол, мкг/дм3 0,001 0,001 0,002     
Алдрин, мкг/дм3    0,003    
Антразин, мг/дм3       0,002
Кадмій, мкг/дм3  2,51 0,567  0,999   
Нікель, мкг/дм3    2,71  3,16 2,05

створ «р. Бережниця – с. Бережниця»
Забруднюючі речовини І ІІ ІІІ IV V VI VII
Флуорантен, мкг/дм3 0,008 0,008 0,01 0,003 0,003 0,003 0,004
Нафталін, мкг/дм3 0,015 0,015     0,009
ДДТ, мкг/дм3   0,001     
Атразин, мкг/дм3 0,003 0,003 0,004     
Гексахлорбутадієн, мкг/дм3 0,005 0,005      
Трихорметан (хлороформ), 
мкг/дм3      0,39 0,129

Антрацен, мкг/дм3 0,002 0,002 0,004 0,001 0,001  0,002
Бензо(а)пірен, мкг/дм3 0,001 0,001 0,007     
Бензо(b)флуорантен, мкг/дм3 0,002 0,002 0,009    0,001
Бензо(k)флуорантен, мкг/дм3 0,001 0,001 0,007     
Бензо(g,h,i) перілен, мкг/дм3 0,001 0,001 0,003     
Індено(1,2,3-cd)пірен, мкг/дм3   0,004     
Дикофол, мкг/дм3   0,002     
Дихлорметан, мкг/дм3      0,007  
Кадмій, мкг/дм3     1,25   
Свинець, мкг/дм3  5,95      
Нікель, мкг/дм3 2  5,66 4,1  6,28 3,95

За результатами вимірювань у створі «р. Стрий – м. Стрий» (нижче 
м. Стрий) виявлено перевищення норм нітритів, органічних речовин (за 
БСК5), міді та кадмію.У пункті спостережень «р. Бережниця – с. Бережниця» 
(нижче м. Моршин) зафіксовано перевищення гранично допустимих 
концентрацій нітритів, міді, цинку, хрому.

За останні 20 років  на екологічну ситуацію у місті Стрий та прилеглих 
територіях до річки Стрий вниз по течії впливає неефективна робота 
каналізаційних очисних споруд, яка призводить до швидкого погіршення 
якості водного басейну річки та забруднення поверхневих вод скидами 
неочищених та недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих 
стічних вод, а також дощових стоків.

У 2020 р. об’єм скидання забруднених та недостатньо очищених 
зворотних вод КП «Стрийводоканал» становив 1,6 тис. м3 (-0,6 тис. м3, 
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порівняно із 2018 р.). Разом із зворотними водами було скинуто 2,2 т 
забруднюючих речовин (+0,2 т, порівняно із 2018 р.)1. 

Міські каналізаційні очисні споруди було збудовано ще в 1977 році. 
Застаріле технологічне обладнання, яке не тільки погано очищає стічні води, 
але  і споживає багато електроенергії, не відповідає сучасним нормативам 
щодо очистки стічних вод. 

Поводження з відходами
Накопичення побутових відходів на  міському сміттєзвалищі – одна із 

найсуттєвіших екологічних проблем Стрийської територіальної громади.
Діючий полігон ТПВ у м. Стрий є найбільшим за розмірами полігоном 

у Львівській області. Цей полігон працює в режимі перезавантаження з 
порушеннями нормативних вимог, оскільки захоронення сміття на ньому 
проводиться з 1949 року. Полігон приймає сміття із Стрийської 
територіальної громади, мм. Трускавця, Дрогобича, Сколе, Східниці, Львова 
та з інших населених пунктів з-поза меж територіальної громади. За період 
його експлуатації захоронено близько 700,0 тис. т побутових відходів. 
Накопичене сміття періодично самозапалюється. Це спричиняє високий 
рівень пожежної небезпеки на території полігону, особливо у літній період. 

Недоліками захоронення побутових відходів є те, що воно відбувається 
без сортування та пресування на компоненти, не здійснюється відокремлення 
цінної вторинної сировини, що призводить до розкладання відходів та 
утворення шкідливих викидів, які забруднюють атмосферне повітря та 
ґрунтові води, погіршують стан довкілля.

На сміттєзвалищі відсутні системи захисту поверхневих вод, вилучення 
та знешкодження фільтратів. За результатами проведених лабораторних 
досліджень в санітарно-захисній зоні сміттєзвалища виявлялись перевищення 
ГДК солей важких металів, зокрема нікелю в 6-39, міді в 1,3-4,0, цинку в 4,2-
5,4. хрому в 1,1-22, свинцю в 2,1 разів.

Для вирішення ситуації зі сміттєзвалищем на початку травня 2021 року 
владою громади підписано договір із ТОВ «Грінера Стрий» щодо управління 
Стрийським полігоном захоронення ТПВ. Компанія, яка взяла в управління 
полігон до кінця 2023 року, має забезпечити низку технічних рішень, 
зокрема, щодо згрупування та утрамбування сміття, викладення схилу сміття 
під кутом 18°, перешарування і накриття сміття шаром ґрунту до 30 см. 
Станом на жовтень 2021 р. компанією встановлено у місті 280 нових 
контейнерів та облаштовано 52 контейнерні майданчики. У м. Стрий для 
населення встановлено наступні тарифи на послуги з поводження з твердими 
побутовими відходами:

– збирання та перевезення твердих побутових відходів – 480,00 грн за 
1 тонну (з ПДВ);

1Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища. URL:  https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-
pro-stan-nps/.

https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
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– збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів – 
644,52 грн за 1 тонну (з ПДВ);

– вартість збирання та вивезення побутових відходів для мешканців 
багатоквартирних будинків – 25,37 грн/ міс. з особи;

– вартість збирання та вивезення побутових відходів для мешканців 
будинків приватного сектору – 26,69 грн/міс. з особи.

3. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

До найбільших екологічних проблем Стрийської міської  
територіальної громади слід віднести наступні: забруднення повітря, 
забруднення поверхневих вод, забруднення підземних водоносних 
горизонтів, недостатньо ефективне поводження з твердими побутовими 
відходами, забруднення поверхневих шарів ґрунту, загрози біорізноманіттю 
внаслідок антропогенного впливу. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря у 
Стрийськійміській територіальній громаді у 2020 р. залишалися 
підприємства енергетики, транспорту та сільського господарства, на які 
припадало понад 90% викидів усіх забруднюючих речовин. Серед населених 
пунктів, де розташовані підприємства цих галузей, найвищі обсяги викидів в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2020 р. спостерігалося у м. 
Стрий – 681 т (0,9% від викидів стаціонарних джерел загалом в області, рис. 
2). У розрахунку на 1 км2 зазначений показник становив 3,5 т (у 2019 році – 
4,1 т), а в розрахунку на 1 особу – 30,3 кг (у 2019 році – 35,4 кг). 

У 2020 році найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря серед підприємств громади здійснювали філія «Оператор 
газосховищ України» (АТ «Укртрансгаз»), філія ГПУ «Львівгазвидобування» 
(ПАТ «Укргазвидобування»), промислові підприємства РФ «Львівська 
залізниця» ПАТ «Українська залізниця», вузлова ст. Стрий, транзитні 
залізничні шляхи та промислова зона м. Стрий, де знаходиться значна 
кількість промислових підприємств.

Для Стрийської міської територіальної громади гострою залишається 
проблема недотримання підприємствами технологічного режиму 
експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені 
терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня. 
Низькими темпами впроваджуються сучасні технології очищення викидів, 
відсутні ефективно діючі системи очищення викидів підприємств від 
газоподібних домішок. 
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Рис. 2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 особу

у Львівській області, 2020 р.

На екологічний стан поверхневих вод Стрийської міської  
територіальної громади впливають різноманітні тісно пов’язані між собою 
фактори, зокрема: забруднення ґрунтів, атмосфери, зміна ландшафтної 
структури та техногенне перевантаження території, неефективна робота 
каналізаційно-очисних споруд тощо.

Основними джерелами забруднення водних об’єктів громади 
залишаються очисні споруди та каналізаційні мережі виробничих управлінь 
житлово-комунального господарства. У більшості населених пунктів 
Стрийської територіальної громади (крім м. Стрий та смт. Дашава) очисні 
споруди відсутні.  Основними забруднювачами водних об’єктів у 2020 році 
були КП «Стрийводоканал» (с. Добряни) та КП «Водоканал Плюс» (смт. 
Дашава). Застаріле технологічне обладнання недостатньо очищає стічні води, 
що фактично не забезпечує дотримання нормативних вимог щодо очистки 
стічних вод. Скид не в повній мірі очищених стоків і попадання намулу у 
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водойми має негативні наслідки для водного басейну річки Стрий, яка є 
притокою річки Дністер. Підтвердженням катастрофічної ситуації є постійні 
приписи Держекоінспекції у Львівській області про неефективну роботу 
очисних споруд.

Упродовж 2020 року у Стрийському районі утворено 62,66 тис. т 
відходів (у понад 10 раз більше, ніжу 2019 році) (рис. 3), з яких зібрано 
тільки 984 т відходів, а утилізовано та спалено відповідно 36 т і 426 т 
відходів. 

Рис.3. Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки 
у Львівській області в 2020 р., тис. тонн

Діючий полігон ТПВ в м. Стрий є найбільшим за розмірами полігоном 
у Львівській області. Основна проблема полягає в тому, що даний полігон 
працює в режимі перезавантаження з порушеннями нормативних вимог, 
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оскільки захоронення сміття на ньому проводиться з 1949 року. Полігон у 
Стрию приймає сміття Стрийської територіальної громади, мм. Трускавця, 
Дрогобича, Сколе, Східниці, Львова та з інших населених пунктів з-поза меж 
громади. За період його експлуатації захоронено близько 700,0 тис. т 
побутових відходів. Накопичене сміття періодично самозапалюється, 
особливо в літній період коли температура повітря піднімається. Відтак, 
міське сміттєзвалище спричиняє високий рівень пожежної небезпеки. 
Постійні пожежі на сміттєзвалищі результуються задимленістю навколишніх 
населених пунктів та можуть спричинити негативний вплив на здоров’я їх 
мешканців та довкілля. В подальшому така діяльність може привести до 
екологічної катастрофи у громаді та в регіоні загалом. 

Термін експлуатації сміттєзвалища закінчився, однак сміттєзвалище 
досі експлуатується в режимі перевантаження. На сміттєзвалищі відсутні 
системи захисту поверхневих вод, вилучення та знешкодження фільтратів, 
що є прямим порушенням його роботи. За результатами проведених 
лабораторних досліджень в санітарно-захисній зоні сміттєзвалища 
виявлялись перевищення ГДК солей важких металів, зокрема нікелю в 6-39, 
міді в 1,3-4,0, цинку в 4,2-5,4. хрому в 1,1-22, свинцю в 2,1 разів.

Підсумовуючи, варто зазначити, що негативний вплив на природнє 
навколишнє середовище Стрийської територіальної громади в основному 
зумовлюється впливом промислових підприємств, об’єктів муніципальної 
інфраструктури населених пунктів та методами ведення сільського та 
лісового господарства. Серед екологічних проблем району, які підлягають 
вирішенню в перспективі слід виділити:

– забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або 
недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних 
споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних 
систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і 
реконструкції;

– недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних 
належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, 
забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних 
об’єктів) промисловими та побутовими відходами;

– виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття, 
оскільки мала площа територій є віднесеними до природно-
заповідного фонду, що в свою чергу не забезпечує достатньої охорони 
та збереження цінних природних комплексів та видів які є вразливі, 
рідкісні чи зникаючі;

– забруднення повітряного середовища та земель внаслідок діяльності 
промисловості та транспортної сфери.
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4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та нормативно-правової бази України документ 
державного планування повинен враховувати низку зобов’язань:

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість 
додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів 
використання природних ресурсів;

– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 
середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний 
характер заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища;

– проектне спрямування на збереження просторової та видової 
різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів;

– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 
суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань 
екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та 
прогнозування стану навколишнього природного середовища;

– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 
охоронних заходів об'єкта для виконання можливостей факторів 
позитивного впливу на охорону довкілля;

– забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану 
території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»;

– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу 
планової діяльності на навколишнє природне середовище;

– оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії 
факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію.

Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів 
щодо охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 
середовища.

Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях 
схем і проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів 
економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів 
території.

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища 
передбачають:

– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище та санітарних нормативів;

– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-
рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх 
охорони;
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– збереження та раціональне використання цінних природних 
ресурсів;

– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 
водопостачання і мінеральних вод тощо.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із  
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
державному та місцевому рівнях та пов’язані з дотриманням низки 
нормативних документів, зокрема:

1. Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 
2020 року № 695.

2. Стратегії сталого розвитку «Україна-2030», схваленої Указом 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019.

3. Програми охорони навколишнього природного середовища 
Львівської області на 2021-2025 роки.

4. Стратегії управління відходами у Львівській області до 2030 року, 
затвердженої рішенням Львівської обласної ради № 580 від 
21 грудня 2017 року.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є:
1. Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) 

до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 
Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015).

2. Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм 
на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення 
СЕО регламентується Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» від 20.03.2018 р. № 2354-VIII.

Охорона та покращення навколишнього природного середовища 
забезпечується комплексом заходів, в основу яких покладена система 
державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і 
благоустрою населених пунктів.

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 
20.03.2018 року № 2354-VIII регламентовано процедурні аспекти 
стратегічної екологічної оцінки. Так, СЕО – д це процедура визначення, 
опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 
розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 
негативних наслідків, яка включає визначення обсягу СЕО, складання звіту 
про СЕО, проведення громадського обговорення та консультацій, врахування 
у документі державного планування звіту про СЕО, результатів громадського 
обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа 
державного планування.
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Засади екологічної політики України регламентовані Законом України 
«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року» 28.02.2019 року № 2697-VIII. Основні засади державної 
екологічної політики:

1) впровадження інструментів сталого (тобто виваженого) 
споживання природних ресурсів та виробництва;

2) вдосконалення системи кадастрів природних ресурсів, державної 
статистичної звітності з використання природних ресурсів та 
забруднення навколишнього природного середовища;

3) створення екологічно та економічно обґрунтованої системи 
платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому 
числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом;

4) зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, 
зокрема шляхом вдосконалення принципів формування 
екологічної мережі, її розширення та невиснажливого 
використання, а також збереження унікальних природних 
ландшафтів;

5) збереження і відновлення чисельності видів природної флори та 
фауни, в тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх 
існування, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного та рослинного світу і типових 
природних рослинних угруповань, що підлягають охороні;

6) зменшення негативного впливу процесів урбанізації на 
навколишнє природне середовище, припинення руйнування 
навколишнього природного середовища у межах міст (зокрема, 
недопущення необґрунтованого знищення зелених насаджень у 
межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт, 
незаконного відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими 
насадженнями, під будівництво);

7) забезпечення збереження, відновлення та збалансованого 
використання рослинного світу України;

8) забезпечення сталого управління водними ресурсами за 
басейновим принципом;

9) забезпечення сталого використання та охорони земель, 
покращення  стану вражених екосистем та сприяння досягненню 
нейтрального рівня деградації земель, підвищення рівня 
обізнаності населення, землевласників і землекористувачів щодо 
проблем деградації земель;

10) стимулювання впровадження систем екологічного управління на 
підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних 
характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних 
систем сертифікації та маркування;
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11) впровадження технологій електронного урядування в екологічній 
сфері.

У Вище згаданому законі СЕО визначено одним із основних 
інструментів реалізації державної екологічної політики, який дасть змогу 
запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та 
встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і 
вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки. 

Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 
середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел 
забруднення.

Правове та інституційне регулювання та основні екологічні вимоги у 
сфері охорони атмосферного повітря регламентуються Законом України 
«Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 року №2707-XII.

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються 
Водним кодексом України від 06.06.1995 року № 214/95-ВР та іншими 
законодавчими актами, що були розроблені для забезпечення збереження, 
збалансованого й науково обґрунтованого використання та відновлення 
водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення.

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються 
Законом України «Про відходи» від 05.03.1998 року № 187/98-ВР та іншими 
законодавчими актами, що були розроблені для регулювання діяльності з 
метою уникнення чи мінімізації утворення відходів, зберігання й поводження 
з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для довкілля. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища 
шляхом раціонального функціонального зонування території, створення 
санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 
забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій. 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, у якому, зокрема, 
значна увага приділяється необхідності дотримання екологічних норм у 
процесі інвестиційної діяльності. Так Законом України «Про інвестиційну 
діяльність» від 18.09.1991 року № 1560-XII встановлюється заборона 
інвестування в об’єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам 
санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, 
встановлених законодавством України. У разі порушення екологічних, 
санітарно-гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти 
рішення про зупинення або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). 
Також, відповідно до ст. 8  інвестор зобов’язаний одержати висновок з оцінки 
впливу на довкілля його діяльності у випадках та порядку, встановлених 
Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-
VIII.
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5.ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Згідно Методичних рекомендацій зі здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документів державного планування, затверджених 
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 
року № 29, наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – це 
будь які ймовірні наслідки для флори і фауни, біорізноманіття, ґрунту, 
клімату, повітря, води, безпеки життєдіяльності населення та взаємодії цих 
факторів. Вторинні наслідки – це вигоди, які полягають у широкому 
залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих 
процедур їх прийняття. Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах 
людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх 
використання. Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, 
що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає дію 
кожного окремо компоненту.

Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Стратегії визначалися
відповідно до контрольного переліку, наведеного в табл. 7.

Таблиця 7
Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Стратегії

відповідно до контрольного переліку
Негативний вплив

Чи може реалізація Стратегії спричинити:
Так Ймовірно Ні

Пом’якшення 
існуючої 
ситуації

1 2 3 4 5
Атмосферне повітря

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел? +

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
пересувних джерел? 

3. Погіршення якості атмосферного повітря? +
4. Появу джерел неприємних запахів? 
5. Зміни повітряних потоків, вологості, температури 

або ж будь-які локальні чи регіональні зміни 
клімату? 

Водні ресурси
6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води? +
7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема 

таких показників, як температура, розчинений 
кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)?

+

8. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у 
водні об’єкти? 

9. Значне зменшення кількості вод, що 
використовуються для водопостачання 
населенню? 

+
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Продовження табл. 7
1 2 3 4 5

10. Збільшення навантаження на каналізаційні 
системи та погіршення якості очистки стічних 
вод? 

+

11. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, 
пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки 
або підтоплення)?

12. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод 
або зміни обсягів води будь-якого поверхневого 
водного об’єкту?

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного 
режиму малих річок регіону? +

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних 
вод? 

15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 
скидів або ж шляхом порушення водоносних 
горизонтів)? 

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів? 
Відходи

17. Збільшення кількості утворюваних твердих 
побутових відходів? +

18. Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV класу 
небезпеки? 

+

19. Збільшення кількості відходів I-III класу 
небезпеки? +

20. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 
поводження з відходами? +

21. Утворення або накопичення  радіоактивних 
відходів? 

Земельні ресурси
22. Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару? 
23. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 
24. Зміни в топографії або в характеристиках 

рельєфу? 
25. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози 
через нестабільність літогенної основи або зміни 
геологічної структури?

26. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 
чинній або планованій практиці використання 
земель? 

27. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями 
стратегії та цілями місцевих громад? +

Біорізноманіття
28. Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у безпосередній 
близькості або на їх
території тощо)?

+
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Продовження табл. 7
1 2 3 4 5

29. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 
чисельності або територіальному 
представництві? 

30. Збільшення площ зернових культур або
сільськогосподарських угідь в цілому? 

31. Порушення або деградацію середовищ існування 
диких видів тварин? 

Рекреаційні зони та культурна спадщина
32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних

рекреаційних можливостей? +
33. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-

культурної спадщини? +
34. Інші негативні впливи на естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони для публічного 
огляду мальовничих краєвидів, появу естетично 
неприйнятних місць,
руйнування пам’ятників природи тощо)?

+

Населення та інфраструктура
35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь-якої 
території? 

+

36. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом 
або виникнення нових потреб у житлі? +

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну 
систему? Зміни в структурі транспортних 
потоків?

+

38. Необхідність будівництва нових об’єктів для
забезпечення транспортних сполучень? +

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги? +

40. Появу будь-яких реальних або потенційних 
загроз для здоров’я людей?

Екологічне управління та моніторинг
41. Послаблення правових і економічних механізмів 

контролю в галузі екологічної безпеки? 
42. Погіршення екологічного моніторингу? 
43. Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси 
техногенного
навантаження?

44. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 
галузей виробництва? +

Інше
45. Підвищення рівня використання будь-якого виду

природних ресурсів? +
46. Суттєве вилучення будь-якого невідновного 

ресурсу? 
47. Збільшення споживання значних обсягів палива 

або енергії? +
48. Суттєве порушення якості природного 

середовища? +
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Продовження табл. 7
1 2 3 4 5

49. Появу можливостей досягнення 
короткотермінових цілей, які ускладнюватимуть 
досягнення довготривалих цілей у майбутньому?

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які 
самі по собі будуть незначними, але у сукупності 
здатні викликати значний негативний 
екологічний ефект, що матиме значний 
негативний прямий або опосередкований вплив
на добробут людей?

Керуючись формулюванням стратегічного бачення розвитку 
Стрийської міської територіальної громади, стратегічними та операційними 
цілями, та на основі оцінок, представлених в табл. 1, можна зробити наступні 
висновки щодо ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Стратегії:

Атмосферне повітря
Стратегія передбачає виконання стратегічної цілі 1 «Високоефективна, 

інноваційно-активна та диверсифікована економіка», до складу якої входить 
оперативна ціль 1.5 «Формування вищого рівня туристичної привабливості». 
В наслідок досягнення цієї цілі можливе зростання кількості туристів, що в 
перспективі може збільшити об’єм викидів забруднюючих речовин від 
пересувних джерел. Аналогічний негативний вплив на атмосферне повітря є 
можливим при реалізації оперативної цілі 3.2 «Створення транспортно-
логістичного хабу».

Досягнення оперативної цілі 1.1 «Стимулювання інноваційних видів 
економічної діяльності» передбачає сприяння розвитку існуючих і створенню 
нових інноваційно активних промислових підприємств, які завдяки 
застосуванню інноваційних технологічних рішень і процесів, а також 
сучасного обладнання, в найближчій перспективі, спроможні зменшить 
кількість шкідливих викидів в атмосферне повітря.

Основною метою реалізації стратегічної цілі 4 «Захист довкілля», що 
включає оперативну ціль 4.1 «Запобігання забрудненню водних ресурсів та 
атмосферного повітря», є зменшення рівня забруднення атмосферного 
повітря та шкідливих викидів у атмосферу, що безпосередньо сприятиме 
поліпшенню якості атмосферного повітря.

Водні ресурси
Очікується, що досягнення оперативної цілі 4.1 «Запобігання 

забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря» у найближчому 
майбутньому дозволить покращити стан водних об’єктів громади завдяки 
реалізація проектів щодо відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану водних об`єктів, а також 
реконструкції (будівництва) споруд для очищення стічних та зливових вод у 
більшості населених пунктів Стрийської міської територіальної громади.
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Відходи
Стратегічна ціль 1 включає оперативну ціль 1.1 «Стимулювання 

інноваційних видів економічної діяльності», одним із завдань якої є розвиток 
біоекономіки та багатофункціональної економіки, що повинно позитивно 
вплинути на ситуацію з відходами в Стрийській міській територіальній 
громаді.

Стратегічна ціль 4, до складу якої входить операційна ціль 4.2 «Захист 
довкілля» передбачає три завдання, з них два – стосуються упровадження 
сучасних механізмів поводження з відходами: покращення системи 
сортування, утилізації та вторинного перероблення усіх видів відходів; 
виховання екологічної свідомості мешканців громади. У результаті 
очікується:

– створення фундаменту циклічної економіки, метою якої є повторне 
використання відходів;

– запровадження сталої системи управління відходами;
– зменшення навантаження на полігони ТПВ;
– створення економічних можливостей для розвитку підприємств із 

перероблення відходів та залучення інвестицій у сферу поводження з 
відходами;

– повне очищення території області від невідомих, непридатних та 
заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин 
(відходів пестицидів).

Земельні ресурси
Операційна ціль 1.4 «Підвищення ефективності сільського 

господарства», завданнями якої є інвентаризація земельних ресурсів громади, 
а також сприяння розвитку сімейних фермерських господарств та їх 
кооперації, зорієнтована на зростання ефективності землекористування, що у 
перспективі призведе до більш ощадного і раціонального використання 
існуючих площ сільськогосподарських земель. Загалом запровадження 
Стратегії повинно позитивно відобразитися на стані земельних ресурсів 
громади.

Існуючі умови та передбачені в Стратегії заходи з інженерного захисту 
території, рекультивації земель тощо дозволять уникнути негативного впливу 
на ґрунти. Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ 
та інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів – не 
прогнозується. Оцінка фактичного впливу здійснюватиметься на підставі та з 
урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного 
середовища щодо реалізації господарської діяльності.

Біорізноманіття
В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести 

до негативного впливу на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду. 
Покращенню стану біорізноманіття може сприяти реалізація оперативної цілі 



Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року

34

«Збереження екосистеми на території громади», що має завдання розвивати 
природно-заповідний фонд, зберігати біологічне та ландшафтне різноманіття, 
відновлення лісів та паркових територій, покращення догляду за 
меліоративними каналами.

Рекреаційні зони та культурна спадщина
Стрийська міська територіальна громада володіє значним потенціалом 

для розвитку туристичної діяльності (сприятливі природно-кліматичні умови, 
потужний історико-культурний потенціал, мальовничі ландшафти, 
привабливі туристичні маршрути, архітектурні пам’ятки, рекреаційні 
дестинації). Проте проблемним питанням залишається невідповідність рівня 
розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. 

У межах реалізації операційної цілі 1.5 «Формування вищого рівня 
туристичної привабливості» передбачені заходи з формування позитивного 
іміджу громади, що включає в промоцію та просування бренду Стрийської 
міської територіальної громади, участь у міжнародних виставках, створення 
промороликів, модернізацію туристичних дестинацій, проведення 
тематичних форумів. Впровадження Стратегії сприятиме розвитку 
рекреаційних зон громади, за виключенням можливого зростання 
антропогенного навантаження на рекреаційні зони та культурну спадщину 
від зростання туристичного потоку.

У процесі реалізації Стратегії не передбачається негативного впливу на 
наявні об’єкти природно-заповідного фонду. Реалізація оперативної цілі 
4.3 «Збереження еко-системи на території громади» сприятиме збереженню 
та розвитку еко-системи громади, адже у межах її виконання передбачається 
створення нових та розширення існуючих меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, а також розроблення проекті землеустрою з 
організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду.

Населення та інфраструктура
Виконання завдань операційної цілі 2.2 «Здорова громада» 

(«Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг», 
«Покращення матеріально-технічної бази медичних закладів», «Створення 
єдиного медичного простору для впровадження інноваційних підходів до 
культури здорового способу життя», «Розвиток фізичної культури та 
професійного спорту в громаді») мають призвести до покращення стану 
здоров’я населення громади.

Реалізація окремих завдань стратегічної цілі 3 «Комплексний 
просторовий розвиток» (зокрема, щодо удосконалення житлово-комунальної 
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інфраструктури, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури, якості 
дорожньої мережі та доступності транспортного сполучення населених 
пунктів громади з її адміністративним центром, іншими населеними 
пунктами області, та з державним кордоном України) завдяки модернізації 
існуючих та створенню нових інфраструктурних об’єктів сприятиме 
зростанню рівня благоустрою населених пунктів і підвищенню якості життя 
їхніх мешканців. Реалізація великих інфраструктурних проєктів, 
спрямованих на перетворення Стрийської міської територіальної громади на 
потужний транспортно-логістичний хаб, передбачена оперативною ціллю 3.2 
«Створення транспортно-логістичного хабу»,потребуватиме проведення 
додаткової оцінки їхнього впливу на довкілля громади.

Екологічне управління, моніторинг та інше
Стратегія не передбачає послаблення правових і економічних 

механізмів
контролю в галузі екологічної безпеки.

Завдання стратегічної цілі 1 «Високоефективна, інноваційно-активна та 
диверсифікована економіка» орієнтовані на новітні інноваційні технології, 
тому не призведуть до стимулювання розвитку екологічно небезпечних 
галузей, що, відповідно, могло б призвести до суттєвого погіршення якості 
природного середовища громади.

Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих
впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними,
але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на
довкілля, є незначною.

6. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ 

НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Стратегія охоплює широке коло оперативних цілей, досягнення яких 
пов’язане з ризиком виникнення окремих негативних наслідків, що можуть 
мати короткочасний небажаний вплив на екологічну ситуацію в громаді. Це 
пов’язано насамперед з потенційним розвитком промислового виробництва 
та зростанням обсягів вкладення прямих іноземних інвестицій у ті сектори 
економіки, які передбачають експлуатацію різних видів природних ресурсів.
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Зокрема було виявлено низку оперативних цілей, завдання яких 
потребували додаткової уваги з погляду недопущення негативного впливу 
реалізації Стратегії на довкілля. Відповідні пропозиції наведені в табл. 8. 
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Таблиця 8
Пропоновані для включення до Стратегії додаткові завдання

Оперативні цілі Завдання

Стратегічна ціль 1. Високоефективна, інноваційно-активна та диверсифікована економіка
1.1. Стимулювання інноваційних видів 
економічної діяльності

Завдання: «Розвиток біоекономіки» 
(враховано: 1.1.3)

1.3. Розвиток підприємництва та 
креативних індустрій

Завдання: «Підтримка креативних індустрій» 
(враховано: 1.3.2)

1.4. Підвищення ефективності 
сільського господарства

Завдання: «Запобігання поширенню інвазивних 
рослин» (враховано: 1.4.3)

1.5. Формування вищого рівня 
туристичної привабливості 

Завдання: «Збереження природної спадщини 
громади» (враховано: 1.5.1)

Стратегічна ціль 2. Комфортне і безпечне життя

2.2. Здорова громада Завдання: «Формування у громаді культури 
здорового способу життя» (враховано: 2.2.2)

2.5. Безпечна громада
Завдання: «Впровадження відеоспостереження 
за потенційно небезпечними для довкілля 
об’єктами» (враховано частково: 2.5.1)

Стратегічна ціль 3. Комплексний просторовий розвиток

3.3. Всебічний розвиток сільських 
територій

Завдання: «Стимулювання громадської 
активності мешканців сільських територій щодо 
вирішення екологічних проблем» (враховано 
частково: 3.3.2)

Стратегічна ціль 4. Захист довкілля

4.1. Запобігання забрудненню водних 
ресурсів та атмосферного повітря

Завдання: «Зменшення викидів в атмосферу 
суб’єктами господарської діяльності» 
(враховано частково: 4.1.3)

4.2. Формування екологічної свідомості 
громади та впровадження комплексної 
системи поводження з відходами

Завдання: «Запровадження вторинної переробки 
твердих побутових відходів» (враховано 
частково: 4.2.2)

4.3. Збереження еко-системи на 
території громади

Завдання: «Реновація паркових зон на території 
громади» (враховано: 4.3.1)

Крім того, для запобігання негативним наслідкам виконання Стратегії 
та зменшення рівня ризиків її небажаного впливу на стан довкілля громади 
було запропоновано низку заходів і проєктів, які доцільно реалізувати в 
процесі виконання завдань, спрямованих на досягнення відповідних страте-
гічних та оперативних цілей, зокрема: 

– розроблення та впровадження інноваційних проєктів з використання 
альтернативних джерел енергії (до завдання 1.1.2);

– здійснення заходів зі зменшення шуму від роботи промислових 
об’єктів у районах житлової забудови, включаючи заборону робіт в нічний 
час та дотримання інших екологічних вимог (до завдання 1.3.1);

– у сфері охорони довкілля; розроблення, розширення і впровадження 
нових форм залучення громадськості до процесу формування і реалізації 
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місцевих політик у сферах природокористування та охорони довкілля (до 
завдання 2.3.6);

– налагодження співпраці громадських організацій та органів 
місцевого самоврядування громади з міжнародними організаціями та 
фондами, що співфінансуютьпроєкти у сферах екології та охорони довкілля 
(до завдання 3.1.1);

– розвиток фахових компетенцій представників громадянського 
суспільства захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу, 
формування зон санітарної охорони навколо джерел водопостачання (до 
завдання  3.1.2);

– запровадження автоматизованих басейнових систем контролю 
якості поверхневих вод (до завдання 4.1.1);

– розроблення автоматизованої системи контролю паводкової 
небезпеки та паводкового оповіщення для мешканців сільських територій 
громади (до завдання 4.1.2);

– діджиталізація процесів моніторингу якості атмосферного повітря 
на території громади та систематизації даних про загальну екологічну 
ситуацію, включаючи обмін інформацією з відповідними регіональними та 
загальнодержавними службами і відомствами (до завдання 4.1.3);

– сприяння створенню кластерів з перероблення промислових та 
твердих побутових відходів; сприяння у налагодженні транскордонної 
співпраці у галузі перероблення відходів (до завдання 4.2.2);

– формування місцевого екопорталу та системи інформування 
населення про стан довкілля у громаді (до завдання 4.2.3);

– залучення представників бізнесу до реалізації місцевих екологічних 
програм і проєктів (до завдання 4.2.3);

– розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення 
меж територій природно-заповідного фонду, водоохоронних зон та прибереж-
них захисних смуг уздовж річок (до завдання 4.3.3).

На всіх етапах реалізації Стратегії заплановані рішення будуть 
здійснюватися у відповідності до норм і правил охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі згідно з вимогами 
Водного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосфер-
ного повітря», «Про природно-заповідний фонд України» тощо.
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7. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ 
АЛЬТЕРНАТИВ

Оцінка вибору стратегічних альтернатив розвитку Стрийської міської 
територіальної громади та їх екологічних наслідків здійснювалася з 
урахуванням трьох основних сценаріїв: «базового», «оптимістичного» та 
«песимістичного». При цьому бралася до уваги найвища імовірність розвитку 
громади за базовим сценарієм. 

Основним ризиком реалізації цього сценарію є те, що сталий розвиток 
громади ускладнюватиметься низкою чинників, до яких слід насамперед 
віднести: високий рівень зношеності каналізаційних мереж та очисних 
споруд, збільшення потоків автомобільного транспорту, зокрема 
транзитного, що супроводжуватиметься зростанням викидів в атмосферу 
забруднюючих речовин, недостатню енергоефективність промисловості та 
житлово-комунального сектору тощо. Все це негативно впливатиме на 
ефективність використання наявних видобувних і природних ресурсів та 
може супроводжуватися погіршенням екологічної ситуації в громаді. Крім 
того, через відсутність достатнього обсягу інвестицій, а відтак і фінансових 
надходжень до місцевого бюджету, якість освіти не вдасться суттєво 
поліпшити якість освіти, що унеможливить реалізацію низки завдань, 
спрямованих на формування сучасної екологічної свідомості місцевого 
населення та культури його поводження з твердими побутовими відходами.

Більшості описаних ризиків вдасться уникнути в разі розгортання 
альтернативного сценарію соціально-економічного розвитку громади, який 
характеризується як «оптимістичний». У цьому разі підвищення фінансової 
спроможності громади, а також її входження до числа лідерів області за 
низкою важливих показників, дасть змогу суттєво збільшити обсяг залучених 
в місцеву економіку прямих іноземних інвестицій, що супроводжуватиметься 
інноваційним розвитком її виробничої та інженерної інфраструктури, а також 
позитивно впливатиме на якість освіти і охорони здоров’я у громаді. Відтак, 
вдасться в повному обсязі реалізувати низку важливих стратегічних завдань, 
спрямованих на виховання екологічної та культурної свідомості мешканців 
громади, покращення системи сортування, утилізації та вторинної переробки 
усіх видів відходів, зменшення рівня забруднення атмосферного повітря та 
водних ресурсів тощо.

Важливим додатковим ресурсом сталого розвитку громади та засобом 
вирішення наявних екологічних проблем може стати активізація співпраці з 
міжнародними донорськими організаціями, зокрема щодо реалізації проєктів, 
спрямованих на модернізацію транспортної та інженерної інфраструктури. 
Завдяки цьому громада отримає змогу наростити свою фінансову підтримку з 
боку міжнародних донорських організацій за грантовими програмами, які 
передбачають надання допомоги з проведення ремонту та реконструкції 
каналізаційних мереж і водоочисних споруд, здійснення 
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енергомодернізаціїжитлово-комунального господарства, удосконалення 
системи поводження з твердими побутовими відходами та покращення стану 
довкілля та ін.

Ще одним вагомим ресурсом у рамках оптимістичної альтернативи 
соціально-економічного розвитку Стрийської міської територіальної громади 
є ефективне використання механізмів муніципально-приватного партнерства, 
які передбачають відкритість і прозорість процесів прийняття та виконання 
управлінських рішень, впровадження стимулів та заохочень для місцевого 
бізнесу брати участь у вирішенні актуальних, зокрема екологічних, проблем 
громади, покращення рівня інформаційно-аналітичного супроводу діяльності 
органів місцевого самоврядування, зокрема щодо реалізації проектів у сфері 
охорони довкілля. Як наслідок, відбуватиметься залучення додаткових 
фінансових ресурсів на реалізацію природоохоронних програм на території 
громади та вирішення актуальних проблем у цій сфері.

Не менш важливо розвивати взаємовигідні стосунки з представниками 
сусідніх територіальних громад, що створюватиме сприятливі перспективи 
для поглиблення взаємовигідної співпраці в напрямі активізації спільної 
роботи з гармонізації просторового розвитку та облаштування територій, а 
також покращення стану довкілля, модернізації інженерної інфраструктури, 
підвищення якості людського та соціального капіталу, зокрема щодо 
формування сучасної екологічної свідомості громадян. Зважаючи на досвід 
країн-членів ЄС у подальшому міжмуніципальне співробітництво з сусідніми 
територіальними громадами може також охопити такі сфери, як ефективне 
природокористування, запобігання наслідкам природних катаклізмів і техно-
генних катастроф, збереження природної спадщини ти охорона довкілля.

У цьому контексті одним з важливих напрямів розвитку ефективного 
природокористування на території громади є розбудова інноваційної 
інфраструктури, пов’язана зі створенням технологічних та індустріальних 
парків, виробничих і послугових кластерів тощо. Завдяки їх функціонуванню 
в громаду залучатимуться нові технології, а також адаптуватимуться на 
вітчизняний економічний ґрунт сучасні знання та уміння, що забезпечить 
підвищення ефективності використання природних ресурсів та знизить 
рівень екологічного навантаження на територію.

Водночас, переважна частина окреслених перспектив виявиться 
обмеженою в тому разі, якщо розвиток громади відбуватиметься за 
альтернативним «песимістичним» сценарієм. Це означатиме, що конкурентні 
позиції громади в боротьбі за фінансово-інвестиційні та людські ресурси 
погіршуватимуться. Активність підприємців – знижуватиметься. Відсутність 
достатнього обсягу інвестицій, особливо іноземних, не дасть змоги 
забезпечити належну ефективність використання наявного природно-
ресурсного потенціалу. Внаслідок цього поступово погіршуватиметься якість 
інфраструктури, зокрема інженерних мереж та очисних споруд, особливо у 
сільській місцевості. Це стимулюватиме відтік кадрів, передусім молоді.
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 Крім того, «песимістична» альтернатива може бути пов’язана з 
негативними природно-кліматичними змінами на планеті та несприятливою 
епідеміологічною ситуацією в регіоні чи в країні загалом, що неминуче 
супроводжуватиметься загостренням екологічних проблем і посиленням 
ризику виникнення техногенних катастроф.

Унаслідок цього знизиться рівень безпеки мешканців громади та 
набудуть поширення деструктивні соціальні явища в їхньому середовищі. Це 
неминуче негативно відобразиться і на рівні екологічної свідомості місцевого 
населення, зокрема щодо його ставлення до природних, передусім лісових 
ресурсів, а також погіршить загальну культуру поводження з відходами. 

Не простою залишатиметься й екологічна ситуація в громаді. Зокрема, 
спостерігатиметься зменшення обсягу видатків на природоохоронні заходи 
та на підтримку в належному стані водоочисних споруд і каналізаційних 
мереж. Швидше за все буде заблоковано і впровадження нових підходів до 
збору, сортування та утилізації сміття й твердих побутових відходів, 
передусім через брак фінансових ресурсів. Це не дозволить забезпечити 
збереження довкілля на нинішньому рівні, оскільки водні, лісові та земельні 
ресурси громади постійно виснажуватимуться. 

З огляду на характер окреслених альтернатив, основне значення у 
процесі виконання СЕО Стратегії розвитку Стрийської міської територі-
альної громади було відведено методам стратегічного аналізу. Насамперед це 
стосується застосування аналізу контексту стратегування, що передбачає 
встановлення зв’язків Стратегії з відповідними документами державного 
планування. Взаємна узгодженість цілей і завдань Стратегії з загальними 
цілями охорони довкілля та гарантування безпечного для здоров’я населення 
середовища існування була встановлена із застосуванням цільового аналізу 
при проведенні СЕО.

Також здійснено аналіз та оцінку ймовірних наслідків досягнення 
поставлених цілей, як для окремих компонентів довкілля громади (ґрунти, 
поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і 
тваринний світ), так і на комплексні умови території – стан довкілля, 
збереження біорізноманіття, раціональність використання наявних ресурсів, 
розвиток природних процесів, вплив на здоров’я населення.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволила оцінити як сукупний 
(кумулятивний), так і накладений (синергетичний) вплив минулих, поточних 
та потенційних чинників соціально-економічного розвитку громади.

Для здійснення СЕО був обраний метод експертних оцінок, суть якого 
полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих фахівців-
експертів, та метод екстраполяції, який полягає в перенесенні встановленого 
характеру розвитку території в майбутнє і ґрунтується на вивченні кількісних 
і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки, з подальшим 
логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку.

При цьому здійснювались:
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 збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля 
громади, включаючи значення ключових екологічних показників;

 визначення можливих чинників подальших змін антропогенного та 
природного характеру;

 проведення оцінки потенційного екологічного впливу тих дій, які 
передбачається виконати у процесі досягнення поставлених 
оперативних цілей, на складові довкілля та на стан здоров’я й 
добробут мешканців громади.

В процесі аналізу стану навколишнього середовища були використані 
статистичні дані та офіційні матеріали обласних органів виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони 
здоров’я. Окрім того, були проаналізовані доступні дані моніторингових 
спостережень, що здійснюються в рамках програм державного моніторингу 
навколишнього середовища на національному та регіональному рівні.

Базуючись на демографічних тенденціях, а також на результатах 
проведеного аналізу соціально-економічної ситуації в громаді та в регіоні, з 
урахуванням прогнозу макроекономічних впливів, можна припустити, що 
найбільш імовірним є «інерційний» сценарій соціально-економічного 
розвитку Стрийської міської територіальної громади. Водночас, у разі 
об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, у першу чергу – органів влади 
різних рівнів, цілком реально забезпечити створення сприятливих передумов 
для наближення сценарію розвитку громади до оптимістичного.

Важливими є припущення, які закладаються в обґрунтування вибору 
виправданих альтернатив, зокрема: 

1) потенційні зміни національного законодавства не чинитимуть 
небажаного впливу на майбутню ситуацію в громаді;

2) можливі регуляторні зміни на регіональному рівні не відобразяться 
на соціально-економічному розвитку громади; 

3) буде забезпечено: 
– належне управління впровадженням Стратегії, зокрема створення 

ефективних та прозорих механізмів відбору, проєктів до Плану 
реалізації Стратегії та моніторингу їх виконання; 

– достатнє фінансування проєктів, включених до Плану реалізації 
Стратегії, із залученням фінансової підтримки від ДФРР, а також 
з боку українських і закордонних донорських організацій, у тому 
числі з урахуванням можливостей поглиблення муніципально-
приватного партнерства. 

Аналіз цільових орієнтирів та структури Стратегії розвитку Стрийської 
міської територіальної громади свідчить, що обрана у ній конфігурація 
стратегічних, оперативних цілей та завдань в цілому здатна у довгостроковій 
перспективі сприяти вирішенню наявних екологічних проблем громади та 
поліпшенню стану її довкілля, а також покращити якість життя мешканців 
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громади на основі підвищення ефективності використання наявних у ній 
природних ресурсів та зростання конкурентоспроможності її економіки.
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8. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Важливим аспектом виконання Стратегії розвитку Стрийської міської 
територіальної громади є проведення своєчасного та всебічного моніторингу 
наслідків реалізації окремих завдань Стратегії, а також тих проєктів, які 
реалізовуватимуться задля досягнення її оперативних цілей, на предмет їх 
впливу на довкілля та на здоров’я мешканців громади.

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлюється 
необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання документу 
державного планування для довкілля з метою:

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє 
отримати інформацію про стан довкілля, умови життєдіяльності 
населення та стан його здоров’я у ході реалізації Стратегії;

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 
майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповід-
ними органами влади;

– перевірки того, що Стратегія виконується відповідно до затверд-
женого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, 
скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Результати моніторингу фактичного впливу на довкілля,умови 
життєдіяльності населення та стан його здоров’я під час виконання завдань 
Стратегії будуть щорічно висвітлюватися  на офіційному веб-сайті громади з 
урахуванням низки спеціально відібраних для цього індикаторів за кожним зі 
стратегічних напрямів. Крім того, моніторинг передбачатиме оцінку та аналіз 
рівня досягнення запланованих результатів. Кількість індикаторів може бути 
розширено шляхом включення до моніторингу додаткових показників відпо-
відно до умов реалізації Стратегії. При виборі індикаторів для проведення 
моніторингу особлива увага приділятиметься еколого-економічним та 
екологічним показникам (табл. 9).
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Таблиця 9
Потенційні індикатори для здійснення моніторингу наслідків виконання 

Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Оперативна ціль Індикатори
Стратегічна ціль 1. Високоефективна, інноваційно-активна та диверсифікована економіка

1.1. Стимулювання 
інноваційних видів 
економічної діяльності
1.2. Створення 
інвестиційно-
привабливої громади
1.3. Розвиток 
підприємництва та 
креативних індустрій

– частка підприємств, які функціонують у тих видах економічної 
діяльності, які не чинять негативного впливу на екологію 
громади (смарт-спеціалізація, креативні індустрії тощо);

– обсяг інвестицій у сфері біоекономіки та відновлюваної 
енергетики;

– частка впроваджених інноваційних технологічних процесів у 
промисловості, які передбачають зниження рівня викидів в 
атмосферу та зменшують негативний вплив на довкілля.

1.4. Підвищення 
ефективності сільського 
господарства

– частка впроваджених інноваційних технологічних процесів у 
сільському господарстві, які передбачають зниження рівня 
викидів в атмосферу та зменшують негативний вплив на довкілля;

– частка органічного землеробства і тваринництва в загальному 
обсягу сільськогосподарського виробництва на території громади;

– рівень впровадження стандартів ISO (кількістьотриманих 
сертифікатів сільськогосподарськими виробниками, що діють на 
території громади); 

– кількість наявних у сільській місцевості громади об’єктів 
інфраструктури для зберігання сільськогосподарської 
продукції, оснащених інноваційним обладнанням, а також 
екологічно безпечними та енергозберігаючими технологіями;

– кількість проведених заходів із сільгоспвиробниками щодо пріори-
тетних напрямів зниження негативного впливу виробництва та 
зберігання сільськогосподарської продукції на довкілля.

1.5. Формування 
вищого рівня 
туристичної 
привабливості 

– кількість належним чином упорядкованих зон для відпочинку 
біля річок, озер і ставків;

– кількість працюючих на території громади «зелених садиб»;
– рівень облаштованості популярних туристичних маршрутів 

інформаційними матеріалами з питань охорони довкілля;
– кількість розроблених та працюючих  на території громади 

екологічних туристичних маршрутів.
Стратегічна ціль 2. Комфортне і безпечне життя

2.1. Якісні освітні 
послуги

– кількість заходів, проведених у закладах дошкільної та 
шкільної освіти громади, з метою  формування нової 
екологічної свідомості дітей та юнацтва, а також пропагування 
здорового способу життя в їхньому середовищі;

– кількість заходів, проведених із залученням закладів шкільної 
освіти громади та їх учнів до благоустрою території громади та 
зменшення рівня забрудненості довкілля (толоки тощо).

2.2. Здорова громада – середня тривалість життя мешканців громади;
– частка населення громади, охопленого профілактичними та 

інформаційно-просвітницькими заходами, спрямованими на 
зменшення рівня захворюваності та смертності;

– кількість уперше зареєстрованих випадків серцево-судинних та 
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онкологічних захворювань, а також туберкульозу та хвороб 
дихальних шляхів на 100 тис. населення; 

– рівень смертності мешканців громади від серцево-судинних та 
онкологічних захворювань, а також від туберкульозу та хвороб 
дихальних шляхів;

– показник смертності немовлят у громаді.
2.3. Прозора і 
ефективна влада

– частка рішень органів місцевого самоврядування громади, які 
пройшли попередню екологічну експертизу;

– частка адміністративних послуг на території громади, що 
надаються в онлайн-режимі;

– частка бюджетних установ на території громади, які 
функціонують в енергомодернізованих будівлях і відповідним 
чином оснащених приміщеннях; 

– кількість проєктівмуніципально-приватного партнерства та 
міжмуніципального співробітництва, реалізованих задля вирішен-
ня екологічних проблем громади та покращення стану її 
довкілля;

– рівень задоволеності мешканців громади впорядкованістю її 
території, а також чистотою та рівнем власної безпеки.

2.4. Сучасний і 
насичений культурний 
простір

– кількість реалізованих культурно-мистецьких заходів і проєктів 
з метою популяризації здорового способу життя та підвищення 
рівня екологічної свідомості населення;

– частка закладів культури, оснащених наочними агітаційними та 
інформаційно-пропагандистськими матеріалами з питань 
захисту довкілля та здорового способу життя;

– кількість ревіталізованих природоохоронних зон і 
відреставрованих пам’яток культурної спадщини на їх 
території.

2.5. Безпечна громада – частка громадських місць на території громади, які 
освітлюються за рахунок сонячних батарей та відновлюваних 
джерел енергії;

– кількість проведених у громаді навчань з місцевим населенням 
щодо поводження у випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій;

– кількість дорожньо-транспортних пригод на території громади з 
негативними наслідками для здоров’я її мешканців та гостей;

– кількість злочинів, що загрожують життю та здоров’ю 
мешканців громади.

Стратегічна ціль 3. Комплексний просторовий розвиток
3.1. Модернізація 
інфраструктури

– частка ветхих та аварійно-небезпечних водопровідних та 
каналізаційних мереж;

– протяжність модернізованих і введених в експлуатацію нових 
водогонів і каналізаційних мереж, а також водоочисних споруд;

– кількість побудованих (реконструйованих) об’єктів для заняття 
фізичною культурою на спортом на території громади;

– частка території громади, покрита об’єктами 
відеоспостереження, які дозволяють здійснювати моніторинг 
якості природних ресурсів та контролювати стан довкілля;

– довжина збудованих нових велосипедних доріжок та об’єктів 
велоінфраструктури на території громади.

3.2. Створення 
транспортно-

– кількість належним чином оснащених пунктів габаритно-
вагового контролю автотранспорту на території громади;
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логістичного хабу – протяжність автомобільних доріг загального користування, 

вздовж яких здійснено модернізацію дорожньої інфраструктури 
(освітлення, знаки, розмітка тощо);

– площа нових зелених насаджень на території громади, зокрема 
уздовж доріг і залізничних колій, а також в місцях найбільшого 
скупчення автотранспортних засобів. 

3.3. Всебічний розвиток 
сільських територій

– площа еродованих, хімічно забруднених і порушених земель, а 
також земель, що зазнають підтоплення;

– кількість реалізованих у сільській місцевості громадських ініціатив 
і соціальних проектів, які мають на меті вирішення природоохорон-
них проблем та підвищення рівня екологічної свідомості населення;

– частка сільських мешканців, які беруть участь в реалізації 
громадських ініціатив, спрямованих на вирішення екологічних 
проблем, а також на збереження природних ресурсів та 
покращення стану довкілля;

– кількість створених місцевих та добровільних пожежно-
рятувальних підрозділів у сільських населених пунктах 
громади;

– збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених 
якісним мобільним зв`язком та Інтернет-покриттям.

Стратегічна ціль 4. Захист довкілля
4.1. Запобігання 
забрудненню водних 
ресурсів та 
атмосферного повітря

– кількість і площа очищених ставків та інших водойм на 
території громади;

– якісна оцінка стану водних ресурсів та атмосферного повітря на 
території громади місцевими мешканцями;

– кількість відремонтованих і введених в експлуатацію на 
території громади протипаводкових об’єктів;

– частка домогосподарств, які повністю відмовилися від 
спалювання зеленої маси;

– кількість працюючих на території громади систем моніторингу 
якості повітря;

– обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
території громади.

4.2. Формування 
екологічної свідомості 
громади та 
впровадження 
комплексної системи 
поводження з відходами

– частка домогосподарств, що уклали угоди про вивезення та 
утилізацію ТВП;

– частка ТВП, що  збирається та централізовано вивозиться на 
первинну утилізацію;

– частка використаних, знешкоджених та утилізованих відходів 
від загального обсягу утворених; 

– кількість виявлених та ліквідованих несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території громади.

4.3. Збереження еко-
системи на території 
громади

– площа створених кліматичних насаджень з метою збереження 
еко-системи громади;

– забезпеченість громади озелененими територіями загального 
користування на одну людину;

– кількість територій та площа об’єктів природно-заповідного 
фонду на території громади; 

– кількість випадків виявлення незаконних рубок лісів на 
території громади;

– площа відтворених лісів на місцях суцільних зрубів 
попереднього періоду.
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Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу на навколишнє 
природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем 
та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно проводити поглиблений 
аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних 
ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в громаді системи 
моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний 
басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) в межах житлової, промислової та 
рекреаційної зон. 

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів 
тих показників, які відображають стан довкілля, необхідно здійснювати 
аналіз захворюваності населення громади з метою виявлення негативного 
впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я її населення. 

Окремо будуть враховуватися індикатори вразливості зелених зон 
населених пунктів: поява інвазивних рослин у межах зелених зон, зміщення 
термінів вегетаційного періоду, площа зелених насаджень на одного жителя, 
видове різноманіття рослин та тварин тощо.

Здійснення моніторингу впливів виконання Стратегії на довкілля, у 
тому числі на здоров’я населення, за визначеними показниками з веденням 
щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що 
негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати 
необхідні заходи з їх усунення.

9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ

1. Стратегія розвитку Стрийської міської територіальної громади на 
період до 2027 року базується на принципі збалансованого розвитку, адже 
стратегічні напрями розвитку громади, визначені у Стратегії, охоплюють 
економічну, екологічну і соціальну складові розвитку. Пропозиція Робочої 
групи з СЕО визначити екологічний напрям, як окремий стратегічний напрям 
розвитку громади, була врахована розробниками Стратегії. Відтак, до 
стратегічних напрямів було включено стратегічну ціль 4 «Захист довкілля», 
яка передбачає 3 оперативні цілі та 9 завдань, які, за умов їх реалізації, у 
сукупності із реалізацією екологічно значимих завдань з інших стратегічних 
цілей забезпечуватимуть позитивний синергічний ефект.

2. Стрийська територіальна громада є важливим промисловим центром 
Львівської області, у якому активно функціонують підприємства 
машинобудування, поліграфічної, легкої та харчової промисловості, 
виробництва гумових і пластмасових виробів, а також будівельна 
промисловість. Активний розвиток промисловості призводить до значного 
техногенного навантаження на довкілля громади, що спричиняє забруднення 
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повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на 
здоров’я населення, флору та фауну. Ускладнює екологічну ситуацію у 
громаді близькість автомагістралі міжнародного значення з інтенсивним 
рухом транспортуМ 06 «Київ – Чоп» до житлових забудов. Неухильно 
зростають обсяги накопичених відходів.

3. Стратегія загалом спрямована на зменшення техногенного впливу на 
довкілля. Цілі Стратегії узгоджуються з регіональними екологічними цілями, 
визначеними в Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 
років.

4. Реалізація Стратегії розвитку громади не повинна призвести до 
появи нових негативних наслідків для довкілля, якщо під час її реалізації 
будуть належним чином враховані природоохоронні вимоги. Реалізація 
багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення 
екологічної ситуації у громаді.

5. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких 
можливих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які будуть 
незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 
вплив на довкілля, є незначною.

6. Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження 
Стратегії є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на 
довкілля матиме реалізація Стратегії, та необхідною передумовою 
забезпечення збалансованого розвитку громади. Необхідно передбачити 
регулярність збору моніторингових даних за визначеними індикаторами та їх 
постійний аналіз для врахування під час прийняття рішень щодо планування 
розвитку в майбутньому.

Враховуючи зазначене можна стверджувати, що загалом розроблення 
Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 
2027 року було проведено з урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з 
прагненням їх мінімізації. Реалізація Стратегії за умови дотримання 
екологічних вимог має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на 
довкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення підприємництва та 
покращення простору, із зусиллями, спрямованими на пом’якшення 
несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме розвиток Стрийської 
громади як громадиіз безпечним довкіллям та високими стандартами життя.


