ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
вул. Шевченка,50, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400
Тел. (03858)31295, E-mail dunorg@i.ua, dungromada@dunrada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04060714
______________№______________

______________№______________

Консультації з органами виконавчої влади
Найменування документа державного планування: проєкт Стратегії розвитку
Дунаєвецької міської територіальної громади до 2027 року.
Замовник проєкту: Дунаєвецька міська рада.
Адреса: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50.
Контактний телефон: (03858) 3-12-95.
Е-mail: dunorg@i.ua
Сайт: http://dunrada.gov.ua/
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», в рамках
процедури СЕО Замовником проєкту були проведені консультації з органами виконавчої
влади.
Проєкт документа державного планування (Стратегії розвитку Дунаєвецької міської
територіальної громади до 2027 року), Звіт про стратегічну екологічну оцінку та
повідомлення про оприлюднення цих документів Замовник проєкту у відповідності до
вимог ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» подав на паперових
носіях та в електронному вигляді до:
- Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної
адміністрації;
Департаменту
охорони
здоров’я Хмельницької
обласної
державної
адміністрації;
- Міністерства охорони здоров’я України;
- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Протягом строку, що не перевищує 30 днів з дня отримання відповідних документів
(відповідно до ч. 3 ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку») до Звіту
про стратегічну екологічну оцінку, проєкту Стратегії розвитку Дунаєвецької міської
територіальної громади до 2027 року, надійшли листи з пропозиціями та зауваженнями
від:
- Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації за
№ 02.10-10/1484 від 14.06.2021 р. від 14.06.2021 р.;
- Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА за № 03.1/3633
від 21.07.2021 р.;
- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за № 25/5-21/1526121 від 19.07.2021 р.
Копія вищезазначених листів наведені далі.
Впродовж встановленого терміну (30 днів з дня отримання відповідних документів
(част. 3 ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»), пропозиції та
зауваження від Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно вимог п. 6 ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та
«Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року нижче у таблиці наведена довідка щодо
консультацій з органами виконавчої влади, які реалізують державну політику в сфері
охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, що стосуються
стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану території, в якій підсумовані
отримані зауваження та пропозиції та зазначено, яким чином в проекті звіту про СЕО вони
враховані.

Довідка
про консультації з органами виконавчої влади
За результатами консультацій Дунаєвецька міська рада обирає до затвердження документ державного планування – проект «Стратегії
розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади до 2027 року» та розроблений до неї Звіт про стратегічну екологічну оцінку.
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1. Врахування зауважень Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА (лист № № 02.10-10/1484 від 14.06.2021 р. від 14.06.2021 р.)
1.1
Департамент
Департамент охорони здоров’я
Враховано
Під час виконання оперативних завдань Стратегії розвитку Дунаєвецької
охорони
облдержадміністрації рекомендує під час
територіальної громади передбачено додержання вимог чинного законодавства
здоров’я
будівництва, реконструкцій об’єкті
України, в т. ч. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
Хмельницької
дотримуватися вимог Закону України «Про
благополуччя населення».
ОДА
забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення» від 04.10.2018 р.
№404-ХІІ
2. Врахування зауважень Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА (лист за № 03.1/3633 від 21.07.2021 р.)
2.1
Департамент
Звіт СЕО
Структура та зміст Звіту не в повній мірі
Частково
У розділі 3 Звіту СЕО були стисло враховані зазначені пункти. Детальна інформація
природних
відповідають вимогам частини другої ст. 11
враховано не наведена у зв’язку з відсутністю адміністративних даних та статистичної
ресурсів та
Закону, а саме відсутні пункти «Характеристика
інформації стану навколишнього природного середовища по територіальній громаді,
екології
стану довкілля, умов життєдіяльності населення
наявна інформація тільки по області в цілому, описання якої на локальному рівні не є
Хмельницької
та стану його здоров’я на територіях, які
доцільною.
ОДА
ймовірно зазнають впливу (за
На території громади немає великих забруднювачів довкілля. Екологічна ситуація
адміністративними даними, статистичною
стабільна та не становить небезпеки для здоров’я жителів.
інформацією та результатами досліджень)» та
На території, що розглядається, відсутні пости спостережень за якістю
«Екологічні проблеми, в т. ч. ризики впливу на
атмосферного повітря, води, ґрунту.
здоров’я населення, які стосуються документа
Виникнення нових екологічних проблем, в тому числі ризики впливу на здоров’я
державного планування, зокрема щодо території
населення в разі реалізації Стратегії не передбачається. Так само не передбачаються
з природоохоронним статусом (за
негативні впливи для територій з природоохоронним статусом.
адміністративними даними, статистичною
Усі роботи в рамках реалізації оперативних цілей Стратегії, що потребують
інформацією та результатами досліджень)»
попередньої оцінки впливу на довкілля, повинні проходити процедуру належним
чином, відповідно до Закону «Про оцінку впливу на довкілля».
2.2
Департамент
Звіт СЕО
У Звіті відсутня інформація про об’єкти
Враховано
Розділ 3 Звіту СЕО доповнено підрозділом Природно-заповідний фонд (ПЗФ)
природних
природно-заповідного фонду, їх охоронні зони
До складу природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) входить 25 об’єктів загальною
ресурсів та
та структурні елементи екомережі
площею 1611,32 га, з них заказники місцевого значення – 6 об’єктів, пам’ятки
екології
Хмельницької області на території Дунаєвецької
природи місцевого значення - 13 об’єктів, парки-пам’ятки садово-паркового
міської територіальної громади
мистецтва місцевого значення – 1 об’єкт, дендропарки - 1об’єкт, заказники
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з/п
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5
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6
загальнодержавного значення - 1об’єкт, парки-пам’ятки садово- паркового мистецтва
загальнодержавного значення - 3 об’єкти. Загальна характеристика об’єктів ПЗФ
наведена у таблиці.
№
Назва і категорія
Площа, Місце знаходження і
Коли і ким
об’єкту
га
коротка
був
характеристика
заповіданий
об’єкта
1
2
3
4
5
Заказники місцевого значення
Рахновецький
Це унікальний лісовий
(Лісовий)
масив в якому ростуть:
(на території
берека звичайна, бук
Дунаєвецького
лісовий та інші цінні
лісництва ДП
породи дерев. Багатий
Рішенням
«Кам’янецьфлористичний склад
облвиконком
Подільський лісгосп»
території (конвалія
у від
1
кад.№6821887600:02:0
676,0
травнева, барвінок
26.10.1990
11:0001
малий, підсніжник
року
кад.№6821886200:04:0
звичайний.
№ 194
03:0001; тех.
Розташований ліс в
документація по
урочищі «Рахновецька
встановленню
дача», Дунаєвецького
(відновленню) меж
лісництва, кв.26-37
зем. ділянки)
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1
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6

2

3

4

Трибухівський
(Лісовий)
(на території
Дунаєвецького
лісництва ДП
«Камя'нецьПодільський лісгосп»
кад.№6821880600:07:0
02:0006; тех.
документація по
встановленню
(відновленню) меж
зем. ділянки)
Чорний ліс
(Лісовий)
(на території
Дунаєвецького
лісництва ДП
«Камя'нецьПодільський лісгосп»
кад.№6821881800:04:0
01:0001; тех.
документація по
встановленню
(відновленню) меж
зем. ділянки)
Бобровицький
(Ентомологічний)
(глибока долина р.
Бобровець між селами
та Велика Побійна)

120,0

Це типова Подільська
діброва
з
цінними
породами
дерев
та
кущів. Урочище відіграє
важливу грунтозахисну
функцію. Розташований
в
Дунаєвецькому
лісництві кв. 45-а.

Рішенням
облвиконком
у від
26.10.1990
року
№ 194

193,0

Це типове Подільське
лісове урочище. Місце
зростання
багатьох
рідкісних для області та
червонокнижних
рослин. Розташований
поблизу смт. Ярмолинці,
в
Ярмолинецькому
лісництві кв. 30-33.

Рішенням 4
сесії обласної
ради від
16.12.1998
року
№ 13

143,0

Це глибока задерніла
долина р. Бобровиця. На
схилах гніздяться дикі
бджоли,
зростають
рідкісні
рослини:
горицвіт весняний, а
також сон великий –
види
занесені
до
Червоної книги України.

Рішенням
облвиконком
у від
18.10.1982
року № 306

№
з/п

1
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4

Спосіб
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5

Обґрунтування

6
Залісецький
(Ботанічний)
(на території
Маківського лісництва
Лісовий масив в якому
ДП «Камянецьмасово зростає
Подільський лісгосп»
червонокнижний вид5
70,0
кад.
шафран Гейфеля, а
№6821882700:04:003:0
також любка дволиста,
151; тех. документація
булатка, лілія лісова.
по встановленню
(відновленню) меж
зем. ділянки)
Лісовий масив в якому
Гора Сокіл
зростають види рослин,
(ландшафтний)
6
(на території лісового
42,9
що занесені до Червоної
масиву КП «Лісовик»
книги України (кв. 25
Смотрицької СР)
вид. 1-13)
Загальна площа: 1244,9
Пам’ятки природи місцевого значення

7

Берека
(Ботанічна)
(урочище «Ковтун»
Дунаєвецького
лісництва)

8

Дуб звичайний
(Ботанічна)
(урочище «Шаново»
Малієвецького
лісництва)

0,1

Одне дерево береки
звичайної. Розташоване
в Дунаєвецькому л-ві
кв.1 вид. 14

0,1

Одне
дерево
дуба
звичайного.
Розташоване
в
Кам’янецьПодільському ДЛГ

Рішенням
сесії обласної
ради
народних
депутатів від
25.12.1992
року

Рішенням
сесії обласної
ради від
11.07.2007 р.
№ 23-9/2007
Розпоряджен
ням
виконкому
Хмельницько
ї обласної
ради від
11.06.1970
року № 156-р
«б»
Розпоряджен
ням
виконкому
Хмельницько
ї облради від
11.06.1970
року № 156-р
«б»
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з/п

1
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5

6

9

10

Морозівська дача
(Ботанічна)
(на території
Малієвецького
лісництва ДП
«Камя'нецьПодільський лісгосп»
входить в загальну
площу лісового
масиву 425,1239 га;
кад.№6821886800:05:0
02:0006)
Алея горіха
волоського
(Ботанічна)
(на території
Залісцівської сільської
ради)

11

Урочище «Ступенц»
(зоологічна)
(на території урочища
Ступеці КП «Лісовик»
поблизу с. Маків)

12

Букові дерева
(Ботанічна)
(на місці бувшого
панського маєтку в
селі Залісці)

5,5

Це грабово – дубово –
ясеневе високобонітетне
насадження. Являється
еталоном
природного
високопродуктивного
насадження.
Знаходиться
в
Маліївецькому
лісництві кв. 34, діл. 7.

Виконкомом
обласної
ради
депутатів
трудящих від
5.05.1975
року № 132

3,0

Двохрядна алея горіха
грецького посадки 1965
року. Діаметр 6-20 см.,
висота 8-10 м.

Рішенням
облвиконком
у від
4.09.1982
року № 278

32,8

Це
грабово-березове
насадження,
місце
оселення
та
розмноження рідкісних
видів тварин і птахів.
Розташована поблизу с.
Маків
в
урочищі
«Ступенці».

Рішенням
Хмельницько
го
облвиконком
у від
15.10.1986
року № 225

0,04

Два
дерева
буку
європейського віком 160
років висотою 15 м.

Рішенням
облвиконком
у від
16.10.1991
року № 171
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5

13

Дуб черешчатий
(Ботанічна)
(на території
Маківського
лісництва)

14

Дуб звичайний
(Ботанічна)
(на території
Маківського
лісництва)

15

Розріз нагорнянської
свити верхнього декембрію.
(Геологічна)
(на території с.
Миньківці в урочищі
«Антонів яр»)

0,04

0,04

2,5

6
Одне могутнє дерево
дуба черешчатого віком
понад 250 років висотою
20 м., діаметром 1,7 м.
Зростає на території
Маківського лісництва
кв.76 вид. 8.
Одне могутнє дерево
дуба звичайного віком
понад 250 років висотою
25 м., діаметром 1,4 м.
Зростає на території
Маківського лісництва
кв.75 вид. 11.
Повна
літологічна
характеристика
нагорнянської свити з
унікальним
збереженням організмів,
які жили в вендський
період. Має значення
для
вивчення
геологічної
будови
Поділля. Знаходиться на
східній
околиці
с.
Миньківці в урочищі
«Антонів яр» на лівому
березі р. Ушиці.

Рішенням
сесії обласної
ради від
1.11.1996
року
№2
Рішенням
сесії обласної
ради від
1.11.1996
року
№2

Рішенням
облвиконком
у від
4.09.1982
року № 278
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16

Розріз калюських
горизонтів з
первинними
фосфоритами.

2,0

(Геологічна)
(на північній околиці
с. Миньківці на лівому
березі р. Ушиця)
Сокілицький розріз
канилівської серії
верхнього
декембрію.
17

(Геологічна)

6
Виходи
на
денну
поверхню. Має значення
для
вивчення
геологічної
будови
Поділля. Знаходиться на
східній
околиці
с.
Миньківці в урочищі
«Антонів яр» на лівому
березі р. Ушиці.

1,5

Повний
геологічний
розріз і літологічна
характеристика
канилівської свити, з
унікальним
збереженням організмів
вендського періоду.

Рішенням
облвиконком
у від
4.09.1982
року № 278

5,0

Виходи травертинів з
великою
кількістю
відбитків
давньої
дендрофлори

Рішенням
облвиконком
у від
4.09.1982
року № 278

10,6

Вільхові
насадження
вздовж
прибережної
смуги р. Студениця

Рішенням
сесії обласної
ради від
11.07.2007 р.
№ 23-9/2007

(поблизу с. Сокілець
на правому березі р.
Ушиця)
Виходи травертинів
18

(Геологічна)
(на території с. Велика
Кужелова)

Рішенням
облвиконком
у від
4.09.1982
року № 278

Вільхові насадження
(ботанічна)
19

(на території лісового
масиву КП «Лісовик»
Лошковецької
сільської ради)
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6
Загальна площа:

63,22

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення
Парк заснований в кінці
ХVІІІ століття на площі
біля 40 га., з числом
порід більше як 80.
Після
війни
парк Розпоряджен
зберігся на площі 3,0 га.
ням
У
парку
зростає
виконкому
найстаріший в Україні
обласної
Маківський
20
3,0
лондонський платан (
ради
діаметр його біля 7,0 м).
депутатів
Всього
в
парку трудящих від
нараховується 20 порід.
30.011969
Збереглася каштанова року № 72-р
алея. Є 2 дерева платана
лондонського
та
4
екземпляри
горіха
медвежого.
Загальна площа:
3,0

21

Миньковецький
дендропарк
(на території
Миньковецького
лісництва)

3,0

Дендропарк заснований
в 1962 році. В ньому
нараховується біля 260
видів
деревини
і
чагарникових порід, а в
загальній
кількості
реєстра біля 1500 штук
дерев і чагарників. В
основному тут ростуть
рідкісні і цінні породи:
гінкго,
горобина
тюрінська,
катальпа,
мильне дерево, туя
західна.

Розпоряджен
ням
виконкому
обласної
ради
депутатів
трудящих від
30.011969
року № 72-р
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Заказники загальнодержавного значення
Зарудка зелена
Цінний лісовий масив з
(Ботанічний)
(на території
унікальними
Рачинецької СР, кад.
насадженнями
22 №6821887500:03:004:0
244,0 реліктового дерева –
002; тех. документація
береки, місце зростання
по встановленню
багатьох видів рідкісних
(відновленню) меж
рослин.
зем. ділянки)

Указом
Президента
України від
20.08.1996 р.
№ 715/96

Парки-пам’ятки садово паркового мистецтва загальнодержавного значення
Малієвецький
парк
створений на початку 19
століття. На території
цього старовинного і
красивого
парку
Малієвецький
(на території
розміщений палац із
Малієвецького
тесаного
пісковика,
обласного дитячого
грати, ставки, скелятубсанаторію
водограй,
та
інші Постановою
«Світанок» с.
19ребінча
форми
Ради
Малієвці
паркової
архітектури. Міністрів від
23
17,2
6821885000:01:004:00
Насадження
парку
29.01.1960
01; Держ. акт на право
складають старовинні
року
постійного
дерева: липи, ясена,
№ 105
користування
клена,
19ребінч.
земельною ділянкою
Зустрічаються
цінні
серія ЯЯ № 335345 від
породи:
ялини
29.03.2006)
сріблястої,горіха
чорного,
сосни
кримської,
смереки
19ребінчастої, садової
форми дуба.
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24

25

Голозубенецький
(на території
Голозубинецької
обласної
протитуберкульозної
лікарні с.
Голозубинці)

Михайлівський
(розташований в с.
Михайлівка)

Загальна площа:

21,0

15,0

53,2

6
Парк, який створений в
середині 18 століття, має
паркові та архітектурні
споруди.
У
східній
частині парку зберігся
старий в'їзд з кам'яними
колонами і через парк
пролягає алея з кам'яним
покриттям.
Основні
породи: граб, липа, ясен,
клен та інші місцеві
породи.
Створений в другій
половині 19 століття
ботаніком
С.
Маковецьким. Парк має
чудовий ландшафт, який
складається
з
двох
контурів. Це один з
найкрасивіших
і
найбагатших
у
дендрологічному
відношенні
парків
області. На даний час тут
росте близько 100 видів і
форм
дерев
та
чагарників. Серед них:
гінкго дволопатеве, дуб
червоний, бук червоний,
дуб пірамідальний, та
інші. В парку є ставок
площею 2,3 га. та грот з
джерельною водою.

Постановою
Ради
Міністрів
УРСР № 105
від
29.01.1960 р.

Постановою
Ради
Міністрів
УРСР від
29.01.1960
року № 105
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Урочище «Ступенці», Вільхові насадження, Гора Сокіл знаходяться під охороною
КП «Лісовик» Дунаєвецької міської ради, решта об’єктів під охороною ДП
«Кам’янець – Подільське лісове господарство».
На засіданні Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної
екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження різноманіття, яке
відбулося 14.02.2020 р., розглядалося питання щодо визначення об’єктів ПЗФ з
переліку зарезервованих для наступного заповідання з метою збереження та
розширення площі природно-заповідного фонду області.
В 2020 р. було розроблено та подано на розгляд чергової сесії обласної ради проект
створення заповідного об’єкта площею 70 га, який знаходиться в долині річки
Студениця
в
околицях
с. Яцківці Дунаєвецького району». Рішенням від 24.06.2020 р. №61-33/2020 сьомого
скликання Хмельницької обласної ради від 24.06.2020 р. було ухвалено оголошення
об’єктом природно-заповідного фонду зоологічного заказника місцевого значення
«Яковецький». Територія заказника є місцем концентрації материнської колонії
підковоноса малого у період його розмноження. У штольні Яцковецькій щорічно
зимують 10 видів кажанів, яких занесено до Червоної книги України.
Найбільш типовими проблемами у практичному плані розвитку ПЗФ Хмельниччини
залишаються:
- приведення у відповідність до вимог чинного природоохоронного законодавства
положень про території та об’єкти ПЗФ;
- в органах місцевого самоврядування відсутні відповідні матеріали щодо територій
та об’єктів ПЗФ (положення, охоронні зобов’язання, проекти створення, рішення про
оголошення заповідних об’єктів та картографічні матеріали), вони не володіють
інформацією щодо розташування та наявності на підвідомчих територіях заповідних
територій та об’єктів (оскільки більша частина об’єктів ПЗФ відноситься до земель
державної власності), а також при формуванні місцевих бюджетів не передбачається
виділення коштів на охорону, утримання та збереження територій і об’єктів ПЗФ;
- відсутні проекти організації територій та об’єктів ПЗФ, проекти утримання та
реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;
- закріплення на місцевості меж заповідних об’єктів, інформаційних та охоронних
знаків;
- винесення в натуру (на місцевість) меж територій та об’єктів ПЗФ;
- розроблення місцевих схем формування екомережі районів та населених пунктів
області на основі регіональної схеми формування екомережі;
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- первинний облік кадастрових відомостей щодо підвідомчих територій та об’єктів
ПЗФ;
- недостатня чисельність кваліфікованих працівників у природоохоронних
підрозділах;
- недостатня екологічна свідомість та обізнаність громадян, представників органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо необхідності збереження
природного середовища.
Рішенням обласної ради сьомого скликання від 28.07.2016 р. №37-7/2016
затверджено регіональну схему формування екомережі Хмельницької області. Наразі
місцеві схеми формування екомережі на території Хмельницької області розроблено
лише у м. Хмельницький. Іншими місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування не здійснювалися заходи, пов’язані із розробленням та
виконанням місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведенням необхідних
для цього наукових досліджень.
Просторова структура екомережі Хмельницької області зумовлена природними
(положенням природних ядер, гідрологічною мережею області, наявністю великих
лісових масивів тощо) та соціальними умовами (урбанізаційними процесами, рівнем
гемеробії біогеоценозів та ін.). Ієрархічну структуру мережі складають природні ядра
та екокоридори транснаціонального, національного, регіонального й місцевого рівнів.
На території Хмельниччини виявлено 15 природних ядер: 3 національного, 5
регіонального, 7 місцевого рівнів. Їх сполучають 3 екокоридори національного (2 з
них є транснаціональними), 5 – регіонального та 3 – місцевого рівнів.
Базою для формування регіональної екомережі є мережа природно-заповідних
територій та об`єктів Хмельницької області. Екокоридори виділені в межах річкових
долин та лісових територій. Буферні зони визначені навколо ядер та екокоридорів, що
є необхідною умовою їх захисту, забезпечення обміну генетичним матеріалом,
збереження міграційних шляхів для рослин, тварин, грибів.
Згідно зі схемою екомережі Хмельницької області, розробленої Інститутом екології
Карпат НАН України, через територію Дунаєвецької територіальної громади
проходять Тернавський регіональний субекокоридор локальної екомережі НПП
«Подольські Товтри»; Студеницький та Ушицький екокоридори.
Ст. 15 Закону України «Про екологічну мережу» передбачено, що на основі
регіональної схеми екомережі необхідно розробити місцеві схем формування
екомережі районів та населених пунктів. Зведена схема формування екомережі
України, регіональні та місцеві схеми формування екомережі є основою для
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розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці
містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності.
Водно-болотні угіддя міжнародного значення на території Дунаєвецької міської
територіальної громади не обліковуються. Територія водно-болотних угідь
Хмельницької області увійшла до складу національного природного парку
«Подільські Товтри».
Національний природний парк «Подільські Товтри» (НПП «Подільські Товтри») національний природний парк в Україні, в межах Городоцького, Чемеровецького та
Кам'янець-Подільського районів (згідно з новим адміністративним поділом - в межах
Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів) Хмельницької області.
НПП створено Указом Президента України від 27 червня 1996 р. для збереження,
відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля з
унікальними
історико-культурними
комплексами,
які
мають
високе
природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та оздоровче значення.
«Подільські Товтри» є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою,
науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Парк підпорядковано
Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.
Національний природний парк «Подільські Товтри» увійшов до семи природних
чудес України у 2008 р. З 13.07.2017 р. масив «Сатанівська Дача» НПП «Подільські
Товтри»
(212,01 га) входить у світову спадщину ЮНЕСКО як один з масивів Букових пралісів
Карпат та давніх букових лісів Німеччини. Загальна площа території парку -261 316
га, з них у власності парку перебуває 4515,90 га. За площею це найбільший парк
України.
3. Врахування зауважень Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист за № 25/5-21/15261-21 від 19.07.2021 р.)
3.1
Міндовкілля
Стратегія
Стратегія потребує доопрацювання з метою
Не
Запропоновані заходи стосуються стратегій регіонального рівня.
більш повного урахування питань охорони
враховано
Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015
довкілля та сталого використання природних
року №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій
ресурсів, зокрема, беручи до уваги, що
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
відповідно до ст. 6 Закону України «Про засади
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»,
державної регіональної політики» до
регіональні стратегії і плани заходів розробляються Радою міністрів Автономної
пріоритетів державної регіональної політики
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
належить «створення ефективної системи
держадміністраціями після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки
навколишнього природного середовища шляхом
Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами відповідного
врахування екологічної складової у стратегіях
рішення.
регіонального розвитку, оцінювання,
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вирівнювання та зниження техногенноекологічного навантаження на довкілля у
регіонах».
Ураховуючи вищенаведене, у Стратегії
пропонується стратегічну ціль 3 викласти в
наступній редакції «Охорона довкілля,
підвищення якості життя та стале
природокористування». У рамках цієї
стратегічної цілі оперативну ціль 3.6 викласти у
такій редакції «Збереження довкілля,
підвищення рівня екологічної безпеки
відновлення та стале використання природних
ресурсів».
Щодо цих стратегічної та оперативної цілей у
Стратегії та Плані її реалізації на 2021-2023 рр.
передбачити положення та конкретні заходи,
спрямовані на виконання на регіональному рівні
зобов’язань та заходів у сфері охорони довкілля
та сталого використання природних ресурсів,
визначених відповідними планами, стратегіями,
програмами та іншими документами
загальнодержавного рівня, а також
міжнародними угодами, стороною яких є
Україна.
Мають бути передбачені заходи щодо
упорядкування орних земель шляхом виведення
з їх складу схилів, земель водоохоронних зон,
ерозійно небезпечних та інших, непридатних
для розорювання угідь, відтворення лісів,
створення нових та реконструкції існуючих
полезахисних лісових смуг та інших зелених
насаджень, відновлення лучних, водноболотних та інших антропогенно змінених
екосистем, створення і відновлення сіножатей
та пасовищ, створення нових та збереження
існуючих територій та об’єктів ПЗФ, а також
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Стратегія розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади розроблена з
врахуванням положень Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки
та Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Перелік заходів з охорони земель визначається статтею 164 земельного кодексу
України. Статтею 36 Закону України «Про охорону земель» визначено, що захист
земель сільськогосподарського призначення від ерозії, селів, підтоплення та інших
видів деградації здійснюється на основі реалізації заходів, передбачених державними
і регіональними програмами, відповідно до схем землеустрою і техніко-економічного
обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних
одиниць, робочих проектів землеустрою.
Органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями з перевірки
діяльності власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Відповідну функцію виконують державні органи.
Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України, державний контроль за
використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої
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території Смарагдової мережі, формування
екомережі, реалізації добровільних
національних завдань щодо досягнення
нейтрального рівня деградації земель.
З огляду на вищенаведене, пропонуємо
передбачити доповнення Стратегії та Плану її
реалізації на 2021-2023 рр. відповідними
індикаторами/показниками оцінки виконання
зокрема з урахуванням індикаторів,
передбачених Держстратегією, Стратегією
ОНПС (показники оцінки реалізації державної
екологічної політики) та моніторингом ЦСР,
включаючи такі як: площа лісів та лісистість
територій; площа орних земель (ріллі) та їх
частка у загальній площі території; площа
сільськогосподарських угідь екстенсивного
використання (сіножатей та пасовищ) та їх
частка у загальній площі територій; вміст
органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах
сільськогосподарських угідь; площа
відновлених земель та екосистем, площа
рекультивованих земель та земель, на яких
проводяться заходи з консервації; площа
територій національної екологічної мережі;
кількість територій та об’єктів ПЗФ, площа
земель територій та об’єктів ПЗФ та їх частка у
загальній площі території.
У стратегії необхідно навести більш детальну і
повну інформацію щодо стану довкілля і
використання різних природних ресурсів, у т. ч.
щодо поширеності деградаційних процесів
(включаючи конкретні показники).
У розділі 3 «Характеристика поточного стану
довкілля населених пунктів Дунаєвецької
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влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог законодавства
про охорону земель – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів.
Окремих повноважень органів місцевого самоврядування щодо обліку земельних
ділянок будь-якого функціонального призначення та порядку його проведення не
встановлено. Отже, кількісні індикатори/показники оцінки виконання документа
державного планування щодо лісів, лісистості, площі орних, сілськогосподарських
угідь, вмісту органічного вуглецю (гумусу) у грунтах сільськогосподарських угідь,
площі відновлених земель та екосистем, площі рекультивованих земель та земель, на
яких проводяться заходи з консервації; площі територій національної екологічної
мережі не передбачені у документі державного планування, у зв’язку з відсутністю
повноважень у органів місцевого самоврядування щодо впровадження відповідних
заходів.

У проекті Стратегії розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади до 2027
року підпунктом 2.11 «Стан довкілля» пункту 2 «Скорочений виклад соціальноекономічного аналізу Дунаєвецької міської територіальної громади» наведено
інформацію щодо поточного стану довкілля, екологічної ситуації на території
громади та екологічних загроз; підпунктом 2.2 «Природно-географічні та кліматичні
умови. Земельні та природні ресурси» доповнено інформацією про природні ресурси
громади.
Розділ 3 Звіту СЕО доповнено підрозділом «Природно-заповідний фонд (ПЗФ)» (див.
відповідь на заув. 2.2 даної таблиці).
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громади» Звіту необхідно доповнити пунктом
«Природно-заповідний фонд», в якому вказати:
які території та об’єкти ПЗФ
загальнодержавного та місцевого значення
наявні на території громади та їх площа; у якої
кількості територій та об’єктів ПЗФ межі
винесено в натуру; який відсоток заповідності
території даного району та які об’єкти
зарезервовано для подальшого заповідання або
заплановано створити ,у т.ч. необхідно вказати
площу і характеристику природної цінності цих
об’єктів.
Крім того, зазначений розділ необхідно
доповнити інформацією про території
Смарагдової мережі, наявної в межах міської
територіальної громади, або що межує із нею
У розділі 6 «Заходи, що передбачається вжити
для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання Стратегії
розвитку» Звіту не зазначено, які заходи
заплановано вжити для зменшення або
запобігання впливу на територію Смарагдової
мережі»

Розділ 9 «Заходи, передбачені для здійснення
моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у т. ч. для
здоров’я населення» Звіту має бути приведений
у відповідність до вимог порядку здійснення
моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у т. ч. для
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Розділ 6 доповнено наступною інформацією:
Для зменшення або запобігання впливу на територію Смарагдової мережі
передбачені наступні заходи:
- визначення і позначення місць перебування чи зростання видів фауни і флори та
природних оселищ;
- здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки та оцінки
впливу на території Смарагдової мережі;
- підготовка реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів
управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій
Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними);
- запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць;
- впровадження системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів.
В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на
стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах
ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку території та
підвищення якості життя населення.
Оцінка фактичного впливу реалізації Стратегії на довкілля здійснюється на підставі
та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного
середовища щодо реалізації господарської діяльності.
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здоров’я населення, затвердженого Постановою
КМУ від 16.12.2020 р. №1272
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На підставі проведеного аналізу ДДП зроблено висновок, що Стратегія відповідає
державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів Стратегії не
справить значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.
Не зважаючи на зазначене, рекомендується здійснення наступних контрольних
заходів:
- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками
в області, в яких реалізуються заходи Стратегії - 1 раз на рік на підставі результатів
державного статистичного спостереження (у разі виявлення перевищень
минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів
Стратегії);
- порівняння захворюваності населення з минулорічними показниками у містах
області, в яких реалізуються заходи Стратегії - 1 раз на рік на підставі результатів
державного статистичного спостереження (у разі виявлення перевищень
минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів
Стратегії).
Оскільки Стратегія розвитку є документом державного планування з обмеженим
терміном дії, пропонується здійснювати моніторинг ії виконання, обмежившись
періодом починаючи з наступного року після прийняття Стратегії до кінця строку її
дії (з 2022 до 2027 року включно).
Екологічні індикатори для моніторингу виконання Стратегії наведені в таблиці
нижче.
№ п/п
1
1
2
3
4

5
6
7

Індикатор
2
Атмосферне повітря
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення
Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, оксиди азоту
та діоксид сірки) в атмосферне повітря
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у
розрахунку на км², т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у
розрахунку на одну особу, кг
Водні ресурси
Обсяги забору та використання свіжої води
Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти
Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об’єкти

