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Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації  

 

Про стратегічну екологічну оцінку 

проєкту обласної програми „Питна 

вода Тернопілля на -2025 2021 роки” 

 

Управління відповідно до вимог частини 3 ст. 13 Закону України „Про 

стратегічну екологічну оцінку” розглянуло подані листом департаменту 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та 

енергозбереження обласної державної адміністрації від 05.02.2021                             

№ 01-09/193 проєкт обласної програми „Питна вода Тернопілля на 2021-2025 

роки (далі - Проєкт) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку згаданого 

проекту (далі - Звіт) та пропонує доопрацювати Проект та Звіт з урахуванням 

наступного.  

Розділ II „Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована 

Програма” доповнити новим пунктом „Обмежене водопостачання у населених 

пунктах, відсутність джерел якісної питної води у період маловоддя в умовах 

сучасних змін клімату”. 

У розділі VI „Напрямки діяльності та заходи обласної цільової програми 

„Питна вода Тернопілля” на 2021-2025 роки” необхідно внести зміни у 

редакцію заходу 1 напрямку 2 „Будівництво і реконструкція водопровідних та 

очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що 

скидаються у джерела питного водопостачання, а також утилізації осадів” в 

частині коригування місця скиду зворотних вод із збудованих та 

реконструйованих очисних споруд в очікуваних результатах напряму 1 

доцільно вилучити з очікуваних результатів „КНС та напірні колектори” у 

зв’язку з необхідністю вказування цих результатів у заході 3 напрямку 2. 
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Ураховуючи протокольне рішення позачергового засідання Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

22 травня 2020 року № 9 пропонуємо напрям 1 розділі VI „Охорона джерел 

питного водопостачання” Програми доповнити наступним заходом 

„Моніторинг вод у місцях питних водозаборів”.  

У розділі II „Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено” Звіту інформацію щодо поточного стану 

компонентів довкілля, які не зазнають безпосереднього впливу від реалізації 

заходів Програми викласти у стислій формі. У розділі відобразити можливі 

очікувані зміни кожного компоненту довкілля. 

У розділі IV „Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 

здоров’я населення, які стосуються Програми, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом” Звіту відобразити лише екологічні проблеми, які 

стосуються Програми, навести конкретні проблеми, пов’язані з дефіцитом 

водних ресурсів, зміною рiвня та iнших елементiв режиму ґрунтових вод, 

виснаженням їх запасів, забрудненням, раціональним використанням та 

охороною. 

Розділі VII „Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення 

та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми” Звіту привести у 

відповідність з вимогами Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              

16 грудня 2020 р. № 1272. 

У разі затвердження Програми на виконання вимог статті 16 Закону 

необхідно розмістити протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 

документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті: 

 затверджену Програму; 

 заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання Програми;  

 довідку про консультації з уповноваженими органами виконавчої 

влади та про громадське обговорення разом з отриманими письмовими 

зауваженнями і пропозиціями уповноважених органів виконавчої влади і 

громадськості (вимоги статті 12 частини 9 Закону). 

Про вжиті заходи письмово повідомити Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 

 

 

Начальник                Орест СІНГАЛЕВИЧ 

 
Ігор П’ятківський 25 95 63 

 

Галина Карбонишин 25 95 62 

 


