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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 

ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 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), та Директива 

2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, 

імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні 

засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено 

Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в 

основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації 

національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, 

одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та 

вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 

17.12.2012р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». 

Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу 

України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих 

планів та програм на навколишнє середовище». 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію 

законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою 

законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, 

розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 

2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку 

наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною 

Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом 

України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), 

який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, 

зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну 

екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для 

довкілля. 

Наказом Міністерства екології̈ та природних ресурсів України  від 10.08.2018  №  

296 затверджені методичні рекомендації̈ з стратегічної̈ екологічної̈ оцінки, які  

рекомендовані для використання центральними та місцевими органами виконавчої̈  

влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими  

до консультацій, а також представниками громадськості, які будуть брати участь у  

стратегічній екологічній оцінці.  

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону та частини 4 статті 2 Закону  України  

«Про регулювання містобудівної документації» у складі містобудівної документації  

звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є  

розділ  «Охорона навколишнього природного середовища».  

Вимоги до структури та змісту звіту про CEO, визначені частиною 2 статті 11 
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Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є обов’язковими.  

Розроблення  детального плану території і звіту про CEO необхідно здійснювати 

відповідно до вимог законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій».  

Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», який 

для проектів містобудівної документації є звітом CEO, необхідно здійснювати 

відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну  екологічну  оцінку»,  

ДСТУ-Н  Б  Б.1.1-10:2010  «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього 

природного середовища» у складі містобудівної документації». 

 

Основні  цілі  документа  державного  планування  (проекту  містобудівної 

документації на місцевому рівні) 

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної 

організації та функціонального призначення території, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 

інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від 

небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного 

середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та 

пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених 

пунктів. 

Генеральним планом визначаються:  

- перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового 

будівництва;  

- території для розвитку сельбищного будівництва, розвитку промисловості та 

комунально-складських об’єктів;  

- пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, його перспективна 

планувальна структура та функціональне зонування;  

- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні 

(природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);  

- аналізується загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються 

містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного 

стану;  

- обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;  

- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної 

інфраструктури, тощо.  

Сільська рада та її виконавчі органи, мають керуватися генеральним планом під 

час:  

- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж населених пунктів;  

- підготовки вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського 

устрою території;  

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 

здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування 

та упорядкування територій;  

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування 

земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;  

- організації розроблення та затвердження плану зонування, детальних планів 

території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів;  

- організації проведення грошової оцінки земель;  

- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програм 
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соціально-економічного розвитку населених пунктів;  

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких 

зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних 

одиниць;  

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб.  

 

План зонування території (далі – Зонінг) – містобудівний документ, що 

визначає умови та обмеження використання території села для містобудівних потреб 

у межах визначених зон. 

План зонування (зонініг) території створюється з метою: 

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

- раціонального використання території населеного пункту; 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво 

шляхом забезпечення можливості вибору найбільш ефективного виду використання 

земельної ділянки для містобудівних потреб; 

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно 

розвитку населеного пункту; 

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з 

оточуючою забудовою та землекористуванням; 

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку населеного 

пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-

культурної спадщини та екологічного стану; 

- розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту; 

- вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового 

обслуговування. 

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та 

умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано 

по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.  

Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей 

та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, 

благоустрою території.  

 Нормативно-правовою базою плану зонування територій є сукупність 

законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими 

регламентується питання містобудування, земельних та майнових відносин, 

охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини 

тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань. 

 Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України 

"Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу 

України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та 

їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 

та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 15, 20, 21 та ін. 

Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог 

Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про 

охорону навколишнього природного середовища" тощо. 

 Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої, відповідно до статті 144 
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Конституції України, є обов’язковими для виконання на відповідній території 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють 

містобудівну діяльність на території села, а також для судових органів - як підстава 

для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого використання земельних 

ділянок. 

 Зонінг затверджується рішенням на пленарному засіданні сільської ради і 

набуває відповідного юридичного статусу згідно з Законом "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (ст. 73). 

 Зонінг застосовується поряд із: 

- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими 

органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я 

людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та 

історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обов’язкових 

вимог; 

- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами. 

 

При розробленні Зонінгу враховано нормативні та законодавчі вимоги: 

- Конституція України надає територіальній громаді право самостійно 

вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або 

через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням 

ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. 

Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на 

відповідній території. 

- Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” 

  У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і 

міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови 

земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи 

місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і 

обмеження забудови земельних ділянок. 

- Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

  Встановлює юридичне визначення плану зонування території як 

нормативно-правового документа, яким установлюється порядок планування і 

забудови, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а 

також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого 

використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом 

забудови. 

 

3в’язок з іншими документами державного планування. 
Під час розроблення містобудівної документації було враховано діючі 

законодавчі та нормативні документи у тому числі:  

- «Схема  планування  території  Київської  області»,  (ДП 

«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»,  Київ-2020р.); 

- Генеральний план с. Мироцьке, розроблений НДПІ «Містобудування» в 2018 

році 

- «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період до 2030 

року›› 

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року; 
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- Екологічний паспорт Київської області за 2020 рік; 

Досягнення сталого розвитку відбувається  через реалізацію планів та програм,  

які визначають низку оперативних цілей та реалізують завдання в різних сферах  

господарської діяльності та життєзабезпечення населення, таких як: соціальна сфера, 

розвиток економіки, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, охорона  

навколишнього  природного  середовища,  охорона  здоров'я. В процесі розроблення 

містобудівної документації можливо визначити територіальне місцеположення  

ділянок для досягнення оперативних цілей, визначених як на місцевому, так і на 

регіональному та державному рівні, реалізація яких потребує наявності земельного  

ресурсу, враховуючи комплекс потреб для забезпечення ефективного управління 

процесами.  

Врахування  положень  та  завдань,  визначених  у  планах  та  програмах  що  

діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, в певній мірі  

визначають передумови для прийняття рішень при розробленні проекту містобудівної 

документації. 

 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів 

виконавчої влади  під  час  розроблення  проекту  внесення  змін  до  

генерального  плану  с. Мироцьке та здійснення СЕО 

В  рамках  проведення  процедури  стратегічної̈  екологічної̈  оцінки  проекту 

«Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке Бучанського району Київської 

області» та «План зонування території (зонінг) с. Мироцьке Бучанського району 

Київської області» був розроблений проект Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки. З  метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості. Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування в період з 21 січня 2022 року було опубліковано 

на офіційному сайті Бучанської міської ради  (www.bucha-rada.gov.ua) та в засобах 

масової інформації: газетах «Бучанські новини» та  газеті  «Вперед». 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної̈  

екологічної̈ оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від 

громадськості не надходило. 

Одночасно, з метою отримання пропозицій, Заяву про визначення обсягу 

стратегічної екологічної  оцінки  документу державного планування було надіслано  

органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони  

навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я. 

Від Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА та 

Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА були отримані  пропозиції щодо 

обсягу стратегічної екологічної оцінки, які були враховані при написанні Звіту. 

Всі пропозиції громадськості та вищезазначених органів виконавчої влади до 

обсягу стратегічної екологічної оцінки були проаналізовані та враховані під час 

здійснення СЕО та підготовки  звіту, у відповідності до вимог Закону України «Про  

стратегічну екологічну оцінку» та «Методичних  рекомендацій  із  здійснення  

стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених  

Міністерством екології та природних ресурсів України. Результати врахування  

наданих пропозицій відображені у відповідних розділах Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗОВАНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, 

ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього  природного середовища 

були використані  статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої  

влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного  

середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Основними 

джерелами інформації були Регіональна доповідь про стан навколишнього  

природного середовища у Київській області; Звіт  комунального закладу Київської  

обласної  ради  «Київський  обласний  центр медичної  статистики» щодо основних  

показники здоров’я населення селища Ворзель та Київської області; статистичні дані 

Управління статистики у Київській області.   

В процесі роботи були проаналізовані дані регіональних галузевих управлінь  

та відділів, інформація окремих суб’єктів господарської діяльності, звіти. Були  

оцінені існуючий стан довкілля та його ймовірний перспективний стан, якщо проект  

державного планування не буде впроваджений (нульова альтернатива). 

 

2.1 Клімат  

У відповідності з кліматичним районуванням України територія населеного 

пункту знаходиться в Південно-західному кліматичному районі Північної атлантико-

континентальної кліматичної області лісостепової природної зони. (ДСТУ- Н Б В.1.1-

27:2010 Будівельна кліматологія). Клімат району – помірно-континентальний.  

За фізико-географічним районуванням територія села розташована в 

кліматичній підзоні ІІ-В2, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. 

Температура повітря  

Середньорічна  температура  становить  +6,8ºС,  найтеплішим  місяцем  є  

липень (+18,8ºС), найхолоднішим – січень (–6,3ºС).  

Тривалість періоду з середньодобовою температурою 118 діб.  Абсолютна 

мінімальна температура повітря –32 ºС, абсолютна максимальна +39 ºС.  

Середня тривалість безморозного періоду – 180 днів. Тривалість 

опалювального періоду – 191 день (СНиП II–А–6-62), як для Києва.   

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 0,9 м.  

Характеристика окремих елементів клімату, що впливають на вибір 

планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції 

Немішаєве нижче в таблиці. 

 
Метеостанція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Середня місячна і річна температура повітря 

Немішаєво -6,1 -5,8 -0,8 6,6 14,3 17,1 19,0 18,1 13,4 7,4 0,9 -4,0 6,7 

Абсолютний мінімум 

Немішаєво -31 -32 -23 -10 -2 3 6 5 -3 -18 -20 -31 -39 

Максимум температури повітря 

Немішаєво 8 9 18 27 31 33 39 37 32 27 22 11 38 

 

Відносна вологість  

Середня місячна вологість досягає найбільших значень і становить в грудні та 

січні 89%, в лютому – 85%, а найнижчих значень в травні (64%) та влітку (68-79%). 
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Атмосферні опади  

Вся північно-західна частина України, в тому числі с. Мироцьке, за кількістю 

опадів відноситься до зони достатньої зволоженості. Протягом року спостерігаються 

опади різного фазового стану – рідкі, тверді і змішані та визначаються, головним 

чином, циклонічною діяльністю. Розподіл кількості опадів (мм) по місяцях 

наводиться нижче в таблиці. 

 
Метеостанція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Немішаєво 29 28 33 47 53 76 73 58 47 42 36 32 554 

Холодний  період 158             Теплий період 396 

 

Добовий максимум опадів за   рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).  

Сніговий покрив зберігається протягом 102 днів. Середня з найбільших  

декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 17-25 

см. 

Вітровий режим  

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% 

повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% 

повторюваності).  

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4,0 

м/с, середньомісячна максимальна – 4,9 м/с, максимальна швидкість вітру з північно-

західного напрямку становить 24 м/с, з інших напрямків – 18 м/с.   

За природно-кліматичними ознаками територія с. Мироцьке входить до II 

кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків 

на північну частину горизонту в межах 315 - 30° не дозволяється (СНиП, П - Л, 1 - 

62).  

Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) за даними 

метеостанції Немішаєве наводиться нижче в таблиці. 

 
Період 

року 
Пн Пн-С Сх Пд-хС Пд Пд-3 3х Пн-Зх Штиль 

Теплий 12 11 10 15 8 17 8 19 43 

Холодний 9 8 10 19 11 18 10 15 24 

Рік 11 9 9 17 9 18 9 18 67 

 

Радіаційний режим 

 

Сонячне сяйво  

Тривалість  сонячного  сяйва  є  однією  з  важливих  характеристик  

радіаційного  режиму, яка визначається астрономічним фактором і циркуляцією 

атмосфери. Нижче в таблиці наводяться дані, щодо середньої, найменшої і найбільшої 

тривалості (год) сонячного сяйва по місяцях, сезонах, періодах і в цілому за рік. 

 
Сезон, період, 

рік 

Тривалість, годин 

середня найменша рік найбільша рік 

Зима 174 64 1966 309 1972 

Весна 573 434 1978 704 2002 

Літо 834 656 1980 968 1992 

Осінь 373 223 2002 524 1969 

Хол. період  

(ХІ-ІІІ) 

350 197 1966 543 1972 

Теп. період  1602 1209 1980 1853 1963 
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(ІV-Х) 

Рік 1952 1525 1980 2302 1963 

 

Влітку спостерігається найбільша тривалість сонячного сяйва – 834 год., а 

взимку найменша – 174 год. Максимум тривалості сонячного сяйва припадає на після 

полуденні години (12-13 год), що пов’язано з добовим ходом хмарності.   

В середньому за рік спостерігається 90 днів без сонця (сонячного сяйва не 

буває протягом дня), причому найбільше їх взимку – 46 днів, а найменше влітку – 3 

дні. За показником сонячного сяйва дана місцевість відноситься до територій з 

великою повторюваністю сонячних днів протягом року. 

 

Сонячна радіація  

Основним джерелом енергії для підстилаючої поверхні і атмосфери є сонячна 

радіація. Для описуваної території середня річна величина сумарної сонячної радіації 

становить 6068  Мдж/м².  Більша  частина  сумарної  сонячної  радіації  припадає  на  

пряму  радіацію  – 4578МДж/м² (75%) і менша на розсіяну – 1495 МДж/м² (25%). 

Максимум сонячної радіації спостерігається в червні (872 МДж/м²), мінімум в грудні 

– 126 МДж/м². 

 

2.2 Повітряний басейн 

Одним  із  визначальних  чинників  стану  атмосферного  повітря  території  є  її  

метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання шкідливих  

речовин  в атмосферному повітрі. За метеорологічними умовами місто розташоване в 

межах територій з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря, з  

несприятливими умовами розсіювання  промислових  викидів  (районування  України  

за  потенціалом  забруднення повітря промисловими викидами).   

Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря є, пересувні 

(переважно автотранспорт) та стаціонарні джерела (промислові, комунальні  

підприємства), при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел 

викидів. 

Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин  

стаціонарними джерелами забруднення в останні десять років спостерігається  

загальна тенденція до зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин, із  

незначним зростанням у 2018-2020  роках.  Скорочення після 2013р. пов’язане  

головним чином зі зменшенням економічної активності окремих підприємств, 

скорочення кількості підприємств.  

У  2020р.  від  стаціонарних  джерел  забруднення  у  повітря  надійшло  44,2  

тон забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю), що на 5,8% 

менше, ніж у 2019  році,  в  тому  числі  діоксиду  сірки  –  4,3  тон,  діоксиду  азоту  

26,1  тон. Такий об’єм викидів становить 0,7 % від загальних обсягів викидів 

забруднюючих речовин по області і є одним із найменших показників серед інших 

міст обласного підпорядкування. 

Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин  

пересувними джерелами  забруднення  в  останні  роки,  що  були охоплені  наявними  

даними  статистичної звітності, спостерігається тенденція до поступового їх  

зростання. Така тенденція більш ймовірно  пов’язана  зі  збільшенням  чисельності  

населення та відповідно кількості індивідуальних автотранспортних засобів. 

Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у с. Мироцьке 

відсутні. 
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Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект внесення змін до генерального 

плану не буде затверджений.  

  

Аналіз ситуації з забрудненням повітряного басейну в селі свідчить, що 

пріоритетним завданням в оздоровленні повітряного басейну є зменшення викидів  

від автотранспорту. Одним із головних завдань в питанні охорони атмосферного  

повітря на території житлової та прирівняної до неї забудови є розподілення  

транспортних потоків шляхом формування раціональної магістральної мережі вулиць, 

переведення окремих вулиць на односторонній рух, створення транспортних  

розв’язок та виконання інших заходів з розвитку транспортної  інфраструктури  села, 

що визначаються в проекті внесення змін до генерального плану, в розділі 

«Транспортна інфраструктура».  

Регулювання впливу на атмосферне повітря в сельбищній зоні від  

стаціонарних джерел  викидів  здійснюється  шляхом  виділення  санітарно-захисних  

зон  (далі  -  СЗЗ).  В проекті містобудівної документації вираховуються нормативні 

параметри СЗЗ від існуючих підприємств та передбачається виділення СЗЗ для 

перспективних промислово-комунальних зон  та  об’єктів,  надання  пропозицій  щодо  

зміни  функціонального  використання  окремих ділянок  виробничих  підприємств, з  

метою  забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності з прилеглою сельбищної  зоною.  

Для зменшення викидів від стаціонарних джерел необхідне подальше впровадження  

сучасних екологічно чистих технологій  на  виробничих процесах підприємств. 

У випадку, якщо проект внесення змін до генерального плану не буде 

затверджений, а заходи  з охорони атмосферного повітря не будуть реалізовані,  

більш ймовірним буде сценарій зниження якості екологічних показників стану  

довкілля  та  санітарно-гігієнічних умов  проживання  населення.  Насамперед  ризики  

шкідливого  впливу на стан повітря та, відповідно, на здоров’я населення, очікуються 

в зоні впливу головних магістральних вулиць через підвищення транспортних  

потоків  враховуючи  зростання  чисельності  населення  на перспективу. 

 

2.3 Геологічна будова 

У геоструктурному відношенні територія знаходиться у межах південно-

західного крила Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній будові приймають 

участь кристалічні породи докембрію, а також відклади юрської, крейдяної, 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем.  

Тектонічний режим характеризується повільними диференційними 

вертикальними висхідними і низхідними рухами земної кори. Особливих змін 

поверхні в сучасних умовах це не спричиняє. Неотектонічні рухи на даній території є 

результатом блокових переміщень кристалічного фундаменту з осадовим чохлом. 

 

2.4 Гідрогеологічні умови 

Територія населеного пункту в цілому достатньо забезпечена водними 

ресурсами. 

Територія  відноситься  до  I  гідрогеологічного  району  –  гідрогеологічна  

провінція складчастої області Дніпровського артезіанського басейну Українського 

кристалічного масиву.   

Основний водоносний горизонт – Бучакський. Глибина залягання водоносного 

горизонту від 33 до 67 м. Дебіт свердловин змінюється від 5,0 до 20 м³/год. Вода з 

підвищеним вмістом заліза.   

Юрсько-крейдовий водоносний горизонт знаходиться у відкладах піску і 

зустрічається на глибіні 10 – 16,5 м. Потужність водопоглинаючої товщі 10 – 14 м. 
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Статистичний рівень встановлюється на глибині 3 – 6 м. Вміст води водоносного 

горизонту незначний.  

Дебіт свердловин 15 – 35 м³/добу при зниженні рівня на 5 – 8 м.   

Перші від поверхні водоносні горизонти і комплекси – в алювіальних і озерно-

алювіальних антропогенових відкладеннях надзаплавних терас і 

середньоантропогенових флювіогляціальних відкладень. Піски з прошарками 

супісків, суглинків і глин, в нижній частині з галькою та гравієм.   

Водоносний горизонт, який знаходиться в тріщинуватій зоні кристалічних 

порід, також має незначну місткість води. Дебіт свердловин до 10 – 15м³/добу. 

Глибина залягання водомістких порід нижче 30 м.    

За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод 

відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти – до захищених 

та умовно захищених. 

 

Стан водного басейну.  

 Головними забруднювачами поверхневих вод є загальний природний  

поверхневий стік, що формується на території приватного сектору і промислово-

комунальних територій.   

Мережа зливової каналізації потребує подальшого розвитку, з охопленням всіх 

забудованих ділянок на території села, з будівництвом очисних споруд у місцях  

випуску зливової каналізації у водні об’єкти. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект внесення змін до генерального 

плану не буде затверджений.  

 Враховуючи,  що  протягом  останніх  трьох  років  якість  води  річки  Ірпінь,  

до водозбірного басейну якої входять річка Рокач, за сукупністю гідробіологічних 

показників відповідав 3 класу - помірно забруднені води, в найближчому майбутньому 

цей стан більш ймовірно залишатиметься таким і надалі.   

При змінах певних чинників, таких як зменшення загального річного стоку в 

межах водозбірного басейну ріки можливе подальше погіршення ситуації. Це  

зумовлено  такими факторами: порушення природного гідрологічного режиму річки 

Рокач зменшення її природної здатності  до  самоочищення через проведення великих 

об’ємів меліоративних (осушувальних),  русловипрямних  (дренажні  канали)  та  їх  

неефективність в останні роки через неналежне їх утримання (відсутність  своєчасного  

ремонту  тощо); відсутність системи збору дощових вод та очисних споруд у  місцях  

випусків; скидання забруднюючих речовин з промисловими стічними водами в р. 

Ірпінь вище за течією.   

В майбутньому незначний відсоток охоплення села мережею зливової  

каналізації, обумовлює подальше забруднення водойм поверхневим стоком, що 

формується на території села.  Подальше зростання рівня автомобілізація буде  

збільшувати обсяги потрапляння шкідливих речовин до екосистем річок. За умови 

відсутності будівництва системи зливової каналізації та будівництва локальних 

очисних споруд у місцях випуску, продовжуватимуться забруднення ґрунтів а також 

поверхневих і підземних вод. 

 

2.5 Ґрунтове середовище та земельні ресурси 

Характеристика ґрунтового покриву.  

Територія регіону розташована на південній околиці поліської зони, що  

зумовило якість її  ґрунтового  покриву. На водно-льодовикових та алювіальних, в  

меншій мірі – на лесовидних відкладах сформувались типові поліські ґрунти. 
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Найбільш поширені дерново- слабо та середньо-підзолисті неоглеєні ґрунти різного 

механічного складу (піщані, супіщані, глинисто-піщані,  місцями  глеюваті);  

дерново-підзолисті  глейові  на  супіщаних  та  піщаних відкладах  супіщані; а також  

наявні лучно-болотні, торфувато-болотні осушені; дернові неглибокі глейові та 

супіщані.  

Рівень родючості ґрунтів регіону невисокий. Це зумовлено слабкою 

структурованістю та  бідністю  поживними  речовинами  гумусового  горизонту,  що  

потребує  періодичного підживлення органічними та мінеральними добривами угідь 

та протиерозійного закріплення ґрунтів від вітрової ерозії. Крім того, високий 

коефіцієнт фільтрації обумовлює потребу в їх зрошенні. Навіть при достатній 

вологозабезпеченості території в цілому ділянки поширення піщаних та глинисто-

піщаних ґрунтових різновидів періодично зазнають дефіциту вологи і потребують  

зволоження.  Таким  чином,  рівень  природної  родючості  ґрунтів  переважно досить 

низький.  

Питання щодо відведення земель  сільськогосподарського призначення різних 

форм власності  для  потреб  містобудівного  розвитку  знаходиться  в  компетенції  

громади відповідно до умов та процедури, визначених Земельним кодексом України.  

Вцілому  ґрунти  придатні  для  потреб  зеленого  будівництва,  але  потребують 

проведення відповідних агротехнічних заходів зі створення насаджень та догляду за 

садово-парковими об’єктами. 

 

Стан ґрунтів 

На території села найбільше антропогенне навантаження на ґрунти 

відбувається через забруднення  повітря, що обумовлене викидами від 

автотранспорту і є одним  із  джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема 

хімічного. Також негативно впливає на санітарно-гігієнічний стан ґрунтів відсутність 

повного охоплення садибної  забудови мережами централізованого водовідведення, 

відсутність розвинутої мережі  зливової каналізації з очисними спорудами у місцях 

випуску. 

Екологічно  несприятливими  об’єктами  є  кладовища традиційного поховання.  

Їх санітарно-технічний стан задовільний. 

За даними ГУ Держпродспоживслужби в Київській області на території  

Бучанської МТГ інфекційні поховання (худобомогильники, ями Беккері) та інші 

неінфекційні поховання трупів тварин не зареєстровані. 

 

Поводження з відходами 

Зберігання та видалення відходів на більшості підприємств здійснюється 

відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують  

максимально можливе використання  відходів  та  передачу  їх  іншим  споживачам  в  

вигляді вторинної сировини. Згідно статистичних даних у с. Мироцьке відсутні 

накопичені відходи І-ІІІ класу небезпеки у спеціально відведених місцях. 

Варто зауважити, більшість з загального об’єму відходів що утворюються 

складають відходи утворені у домогосподарствах 

Застосування у селі роздільного збирання  побутових відходів та вилученні 

корисних компонентів  із  складу  побутових  відходів,  що  мають  ресурсну  цінність  

з  встановленням спеціальних  контейнерів  для   скла,  паперу,  пластикових  пляшок  

і  змішаних  відходів, передбачено  місцевою  «Програмою  поводження  з  ТПВ  на  

території  Бучанської  міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки». 
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Земельні ресурси. 

Площа території села в існуючій межі  - 1358 га 

Існуюче використання території села 

№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови 215.29 15.85 

 з них   

1.1 - садибної 131.34 9.67 

1.2 - багатоквартирної 1.07 0.08 

 крім того   

1.3 - території, відведені під садибну житлову забудову, але не 

освоєні 
82.88 

6.10 

2 Громадської забудови 33.20 2.44 

 крім того   

 - території, відведені під громадську забудову, але не освоєні 10.40 0.77 

3 Виробничі території  8.78 0.65 

4 Комунальної забудови 8.21 0.60 

 з них   

4.1 - території головних споруд інженерної інфраструктури 6.0 0.44 

4.2 - території кладовищ традиційного поховання 2.21 0.16 

5 Складської забудови 40.68 3.00 

6 Транспортної інфраструктури 75.93 5.59 

 з них   

6.1 - вулично-дорожньої мережі 75.93 5.59 

7 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 328.83 24.21 

 з них    

7.1 - зелені насадження загального користування -  

7.2 - Ліси та інші лісовкриті площі, лісопарки 72.8 5.36 

7.3 - інші озеленені та відкриті території 256.03 18.85 

8 Сільськогосподарського призначення 557.64 41.06 

9 Колективних та індивідуальних садів 16.24 1.20 

10 Водні поверхні 73.2 5.39 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 1358,0 100,0 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект внесення змін до генерального 

плану не буде затверджений.  

Проблема ускладнення інженерно-геологічних умов  будівництва обумовлена в 

більшій мірі природними факторами. Антропогенне навантаження на ґрунтове 

середовище відбувається в меншій мірі (водопроникні вигрібні ями приватної  

забудови, відсутність мережі зливової каналізації з очисними спорудами у місцях 

випуску, стихійні смітники). Ця тенденція більш ймовірно залишиться такою і надалі 

у випадку, якщо не будуть вжиті належні заходи, що передбачені як чинним 

генеральним планом села, так і місцевими програмами Бучанської МТГ.  

Виконання  цих  заходів  та  раціональне  використання  земельних  ресурсів  

при містобудівному освоєнні території є особливо важливим для досягнення цілей та 
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напрямків землекористування, визначених місцевими та  регіональними  програмами  

в  сфері сталого соціально-економічного розвитку.   

З метою забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб жителів 

Бучанської міської територіальної громади, Бучанською міською радою, проводиться 

робота з розробки проекту створення передумов для формування території  

пріоритетного розвитку в межах Бучанської міської ТГ. Передбачається створення  

Бучанського технопарку на території Бучанської міської ТГ та Гостомельської  

селищної  громади. В  складі  технопарку передбачається створення декількох 

кластерів різногалузевого спрямування.  Реалізація даних намірів потребує аналізу та 

врахуванням існуючого господарського використання території, наявних 

планувальних обмежень та режимів господарського використання в їх межах, та 

врахування перспектив розвитку території прилеглих населених пунктів. 

 

В  разі  відсутності  актуальної  містобудівної  документації  (внесення  змін  до 

генерального плану),з відповідним функціональним зонуванням території виникають 

ризики ймовірного хаотичного містобудівного освоєння; неефективного  

використання містобудівного  ресурсу; ризики порушення санітарно-гігієнічних  

вимог до забудови населених пунктів та порушення господарських режимів  

землекористування в межах природоохоронних  зон,  що  в  свою  чергу  може  також  

зумовити  погіршення  умов життєдіяльності населення. 

 

2.6 Рослинний та тваринний світ, природно-заповідний фонд, екологічна 

мережа 

Полісся є підпровінцією Східно-Європейською широколистяної провінції. 

Поліська підпровінція представлена липово-дубово-сосновими лісами. Деревинний 

ярус цих лісів утворюють граб, липа, ясен, клен гостролистий. Невеликими ділянками 

зустрічаються кленово-липово-дубові ліси. В підліску переважають ліщина,  

бересклет  європейський.  У трав’яно-кущовому ярусі – папороть(орляк звичайний), 

чорниця, копитень європейський, кислиця звичайна та ін.  

Основні породи – дуб, сосна, береза, осика, вільха.  

В межах села та на півночі, за межами знаходяться лісові ділянки, переважно з 

листяними та мішаними породами дерев, що належать до ДП «Клавдієвське лісове 

господарство». Переважаючий склад дерев – сосна та береза. Площа земель 

лісогосподарського призначення в межах населеного пункту – 61,32 га. 

Природо-заповідний фонд в межах с. Мироцьке відсутній. Об’єкти смарагдової 

мережі в межах села відсутні, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду не 

визначені. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений. 

Якщо проект внесення змін до генерального плану не буде затверджений  

існуючий стан  рослинного  і  тваринного  світу  більш  ймовірно  не  зазнає  значних  

змін.  Містобудівне освоєння території в межах села  відбуватиметься відповідно  

чинного генерального плану села,  який передбачає розміщення переважно житлово-

громадської забудови на ділянках, що тривалий час у минулому були у  

сільськогосподарському використанні. Використання територій в заплавах річок 

передбачено майже на всій площі в якості ландшафтних зон, де можливо проведення  

ландшафтного  упорядкування,  що  сприятиме  збагаченню  видового складу рослин. 
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2.7 Фізичні фактори впливу 

Електропостачання споживачів електроенергії с. Мироцьке Бучанського району 

Київської області здійснюється від енергосистеми «Київобленерго», по електричних 

мережах 10 кВ, через ПС 110/10 кВ «Немішаєво», на якій встановлено 

трансформатори потужністю 2х16 МВА 

З метою обмеження впливу повітряних ліній електропередачі (далі  ЛЕП) та 

трансформаторних підстанцій на суміжні ділянки та об’єкти необхідно 

дотримуватись вимог.  

Постанови Кабінету Міністрів  України  від  04.03.1997  №  209  «Про  

затвердження Правил охорони електричних мереж», в частині встановлення 

охоронних зон в обидві сторони від ТП та від осі ЛЕП в залежності від їх напруги  

(вимоги  п.5) та дотримання режиму господарського використання в їх межах (вимоги 

п. 8, 9). Згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209, 

від ЛЕП напругою 10, 110кВ, з метою обмеження впливу  на  суміжні  ділянки  та  

об’єкти,  встановлюються  охоронні  зони  в  обидві  сторони відповідно 10, 20м, а  від  

трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні зони радіусом 3 м. Дані  

обмеження враховуються при прийнятті проектних рішень з організації планувальної 

структури території села. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений. 

Охоронні зони, СЗЗ об’єктів електромагнітного випромінювання є 

витриманими, тому, якщо проект генерального плану не буде затверджений, 

негативного фізичного впливу на довкілля та здоров’я людини не передбачається. 

Якщо не буде виконана реконструкція автомобільних доріг, перехресть, їх 

ремонт рівень акустичного дискомфорту від автодоріг залишиться сталим, що буде 

негативно позначатися на здоров’ї мешканців села Мироцьке. 

 

2.8 Стан здоров’я населення 

Для аналізу існуючого стану здоров’я  населення села та його порівняння із 

загальнообласними показниками використовувалися статистичні дані Комунального 

закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр медичної статистики» -  

статистична інформація щодо показників захворюваності населення с. Мироцьке;  

дані звіту «Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони  

здоров’я в Київській області за 2020р.». 

Згідно наукових досліджень інтенсивності впливу різних чинників на стан  

здоров'я людини виділяються наступні залежності. На чинники соціально 

економічного характеру, до яких відносяться паління, вживання наркотиків, 

зловживання алкоголем, праця в шкідливих умовах, нераціональне харчування,  

стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови та гіперурбанізація припадає 51-

52%  загального  впливу. Чинник стану навколишнього природного середовища  

(зокрема, забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу)  охоплює  20-

21%  впливу. Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать, вік тощо) впливають 

на 19-20%. На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного 

обслуговування  (вакцинація,  періодичність  медичних  обстежень,  своєчасність  та  

якість лікування) припадає 8-9% впливу.  

Згідно даних Комунального закладу Київської обласної ради «Київський  

обласний центр медичної статистики» інформація щодо територіальних  

закономірностей захворюваності населення села відсутня.  
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Показники захворюваності населення в останні п’ять років по частині класів 

хвороб мають загальні тенденції до зростання серед вікових категорій населення як 

діти та підлітки. 

Показники захворюваності дорослого населення залишаються майже на  

одному рівні із незначним зниженням.   

Збільшення  кількості  випадків  захворюваності  на  злоякісні  новоутворення  

в 2018-2020 роках у порівнянні із попередніми роками може бути пов’язано із 

посиленням ранньої діагностики та виявленням хвороби на більш ранніх стадіях. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект внесення змін до генерального 

плану не буде впроваджений.  

До чинників, що впливають на стан здоров’я населення, які стосуються  

документа державного планування, можна віднести: забезпечення сприятливих  

санітарно-гігієнічних умов  території села для проживання населення та  забезпечення 

установами громадського обслуговування,  зокрема  закладами  охорони  здоров’я  

відповідно  державних  будівельних норм. 

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов населеного пункту реалізується  

шляхом повного охоплення території об’єктами та мережами інженерної  

інфраструктури, зокрема централізованого водопостачання та водовідведення,  

дощової каналізації, санітарного очищення території; забезпечення санітарно-

гігієнічної сумісності  виробничо-комунальних зон  із  сельбищною  та  ландшафтно-

рекреаційною зонами як на існуючих так і на перспективних ділянках містобудівного 

освоєння.   

Якщо проект внесення змін до генерального плану не буде впроваджений  

існуючі показники здоров’я населення більш ймовірно залишатимуться без змін.  

Якщо при збереженні існуючої тенденції рівень забезпечення території  

системами інженерної інфраструктури (зокрема водопостачання та водовідведення, 

електропостачання) та закладами громадського обслуговування (закладами  охорони  

здоров’я, соціального захисту, відпочинку, дошкільних установ), не відповідатиме 

визначеним у чинних проектах містобудівної  документації,  як  генплан  села  та  

детальні  плани  території,  проектним показникам  це  матиме  негативний  вплив  на  

умови  життєдіяльності  та  відповідно  і  стан здоров’я населення. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ 

ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

 

В цьому розділі приведена характеристики інженерно-геологічних умови 

території та описані ділянки, які ймовірно зазнають впливу від реалізації проектних 

рішень. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 

його здоров’я наведена в розділі 2. 

 

Ділянки поширення несприятливих інженерно-геологічних факторів.  

На території села наявні ділянки з несприятливими природними умовами, які 

знижують комфортність умов проживання і можуть викликати погіршення  санітарно- 

гігієнічних умов на території житлової забудови, що створює в тому числі ризики  для 

здоров'я населення.   

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія 

населеного пункту розташована в межах зони незначної складності будівельних умов 

освоєння.   
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В  інженерно-геологічному  відношенні  територія  є  частиною  акумулятивної  

рівнини Полісся  і  межує  із  зоною  регіонального  підвищеного  рівня  залягання  

ґрунтових  вод. 

Рівнинність рельєфу та близьке залягання водотривких порід можуть  

створювати передумови розвитку підтоплення на локальних понижених ділянках. На 

переважній частині території рівні ґрунтових вод знаходяться дещо нижче 3м (3-5м і 

глибше). Проте місцями на локальних пониженнях поверхні та днищах балок, 

спостерігаються більш високі рівні (1-3м) - територія зазнає підтоплення.   

Територія що проектується розташована в межах регіонального поширення 

порід, що мають здатність до карстування. Проте, прояви карсту на території  

населеного пункту не реєструвались. При містобудівному освоєнні території  

необхідно  проводити  інженерно-геологічні вишукування з метою виявлення ділянок 

можливих процесів карстоутворення та виконання заходів по їх упередженню.   

Типи ґрунтів за здатністю до просідання, що поширені на території, 

відносяться до непросідаючих.  

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння 

території та потребують інженерної підготовки, поширені: незначні ділянки  

локального підтоплення; невеликі ділянки з ухилами поверхні 8-15%, що 

зустрічаються на схилах балок.  

Дані ділянки відносяться до малосприятливих під забудову за ступенем  

сприятливості інженерно-будівельного освоєння території. Решта території  

відноситься до територій сприятливих під забудову. 

 

За результатами аналізу поточного стану атмосферного повітря, умов 

життєдіяльності населення та стану його здоров’я територіями, які підлягають впливу 

забрудненого атмосферного повітря, є території, які, перш за все, зазнають 

негативного впливу в наслідок надходження в атмосферу вихлопних газів від 

автомобільного транспорту, розташовані вздовж основних транспортних магістралей 

села, а це зони житлової забудови села. 

За результатом аналізу поточного стану водних ресурсів, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я територіями, які ймовірно зазнають впливу, є 

наступні: 

1) зони житлової забудови, які не забезпечені централізованим 

водопостачанням та водовідведенням та у яких перший водоносний горизонт є 

джерелом питного водопостачання; 

2) зони території села Мироцьке, зокрема зони житлової забудови, які 

потенційно потрапляють на територію СЗЗ кладовищ, підприємств, тощо; 

В межах території села наявне 1 кладовище традиційного поховання. В межах 

СЗЗ 300м кладовища розташовані індивідуальна житлова та прирівняна до неї 

забудова. На першому етапі реалізації проектних рішень необхідно виконати 100% 

забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням індивідуальної 

житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ, з метою упередження можливого впливу 

на забруднення підземних вод шахтних колодязів. Кладовище, що знаходяться в 

оточені житлової забудови, після остаточного заповнення, мають бути закриті 

органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного 

використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань) з метою 

скорочення СЗЗ після закінчення кладовищного періоду.  

Склади зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів в 

межах Бучанської МТГ відсутні. 

Тверді побутові відходи села вивозяться на полігон ТПВ смт Бородянка. Також 



23 
 

частково утилізація побутового сміття здійснюється на присадибних ділянках шляхом 

компостування та спалювання 

Проектним рішенням буде передбачено 100% охоплення села планово-

подвірною системою санітарного очищення та заходи щодо поводження та утилізації 

ТПВ; повне охоплення села системою роздільного збору сміття; повне охоплення села 

централізованим водопостачанням та водовідведенням; рекультивація порушених 

ділянок. Рекомендовано проведення комплексного геохімічного обстеження території 

села, з виконанням при необхідності інженерні показники захворюваності населення і 

смертності залежать від великої кількості факторів – соціальних, економічних і, не в 

останню чергу, екологічних. На стан здоров’я людей впливають всі складові довкілля 

– і повітря, і вода, і грунти, і біота. Відокремити вплив забрудненого атмосферного 

повітря з-поміж інших складових не просто. 

Постійно зменшується кількість населення села. Це насамперед обумовлено його 

природним скороченням (перевищення кількості померлих над кількістю 

народжених). 

Один з факторів який впливає на здоров’я та тривалість життя населення – 

екологічний, а саме стан повітря, води, грунту, особливості клімату. Тому питання 

збереження населення, в тому числі запобігання негативного впливу на нього 

факторів навколишнього середовища знаходиться на постійному контролі 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

Акустичний дискомфорт 

Джерелом акустичного забруднення території села є автотранспорт. 

Проектне рішення дані обмеження враховує. Система організації руху та 

реконструкція вуличної мережі, з визначенням червоних ліній, спрямована на 

вирішення транспортної проблеми 

 

Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання є існуючі електропідстанція 

«Немішаєво» напругою 110/10 кВ. Згідно технічних характеристик даних інженерних 

об’єктів,  прояв електромагнітного фактору відбувається в межах технічного відводу 

території, а охоронна зона складає 3,0 метра від огорожі. 

В межах території Затурцівської сільської об’єднаної територіальної громади 

сформовані коридори повітряних ліній електропередачі напругою 110 та 10 кВ із 

охоронними зонами 20 та 10 метрів відповідно Постанови Кабанету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил хорони електричних 

мереж». 
 

4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОНИМ 

СТАТУСОМ 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені 

основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров’я населення, 

надані характеристики даних впливів, проаналізовані територіальні аспекти. 

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання, їх 

відношення до містобудівної документації, та визначені можливості їх врахування 

при розробленні проектних рішень проекту генерального плану. На основі аналізу 

екологічної ситуації та проектних рішень, прийнятих у проекті генерального плану 

були визначені ключові актуальні питання, що потребують оцінки. 
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Як зазначено у таблиці, декілька екологічних ризиків мають комплексний 

вплив як на складові навколишнього середовища, так і на здоров’я населення. У 

таблиці 4.1 наведено повний перелік екологічних ризиків, що чинять негативний 

вплив на компоненти навколишнього природного середовища. 

Серед екологічним проблем, що чинять негативний влив на здоров’я населення 

варто виділити: 

1. Забруднення атмосфери: провокує захворювання органів дихання, 

кровотворення, алергічні реакції, онкологічні захворювання, нервово-психічні 

розлади, зменшення очікуваної тривалості та якості життя; 

2. Забруднення поверхневих та підземних вод: погіршення анафелогенної 

ситуації у селі, збільшення кількості хвороб органів кровотворення, шлунково- 

кишкового тракту, сечовидільної, нервової, ендокринної систем, зниження імунітету, 

зменшення очікуваної тривалості та якості життя; 

3. Забруднення ґрунтів: провокує потрапляння токсичних речовин в організм 

людини через продукцію городництва та садівництва. Забруднені ґрунти є ідеальним 

субстратом для появи шкідливих мікроорганізмів, гельмінтів, що сприяє більшому 

захворюваності людей та тварин; 

4. Деградація геологічного середовища: сприяє погіршенню анафелогенної 

обстановки, умов проживання населення, безпеці життєдіяльності, санітарного стану 

житлових приміщень, що у підсумку провокує захворювання органів дихання, 

застуди, ГРВІ та зниження імунітету; 

5. Проблема накопичення відходів: відходи є небезпечною основою для 

розмноження хвороботворних мікроорганізмів, вони забруднюють усі компоненти 

навколишнього природного середовища. Таким чином, накопичення відходів має 

загальну шкідливу дію на організм людини, що у підсумку може призвести до 

розладу будь-якої системи організму людини; 

6) Наявність шумового, електромагнітного забруднення: спричиняє нервові 

розлади, підвищує втомлюваність, знижує імунітет, може бути причиною порушення 

сну; 

7) Деградація біорізноманіття: зменшення кількості зелених рослин сприяє 

збільшення забруднення атмосфери, пригнічує психоемоційний стан людини, може 

провокувати кількість збільшення хвороб органів дихання. В той же час інвазійні 

рослини активізують алергічні реакції в організмі людини, збільшення кількості 

кліщів, гельмінтів провокує серйозні неврологічні хвороби та захворювання 

шлунково-кишкового тракту. 

У таблиці 4.1 нижче наведено ключові потенційні екологічні проблеми і 

ризики, яким була приділена особлива увага під час оцінки проектних рішень. 
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Основні ризики Характеристика ризиків 
Територіальна 

прив’язка 

Заходи, визначені 

проектом генерального 

плану 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

Викиди забруднюючих 

речовин пересувними 

джерелами 

Головні вулиці села Перехід на альтернативні види палива. Нормування викидів в 

атмосферу за екологічними показниками, моніторинг 

забруднення приземного шару атмосферного повітря в 

районах  вулиць. Активне озеленення узбіч, повне покриття 

узбіч суцільним газоном для зменшення пилу вздовж вулиць. 

Обов’язковим елементом благоустрою вулиць є зливова 

каналізація. Будівництво екологічних автостоянок. 

Розвантаження території села від транспорту шляхом 

створення реконструкції вулиць, ремонту автодоріг. 

Застосування технологій утилізації та ліквідації залишків 

нафтопродуктів та інших відходів. Проведення ремонтно-

будівельних робіт вулиць, доріг, поліпшення дорожнього 

покриття. 

Стан водного 

басейну 

Скид стічних вод, що 

формується вздовж вулиць і 

автодоріг у річку Рокач та 

ставки. Недотримання режиму 

обмеженого господарювання у 

межах прибережних захисних 

смуг річки Рокач. Відсутність 

мереж побутової та дощової 

каналізації, функціонування 

вигрібних ям. 

Сельбищна 

територія 

Водні об’єкти 

Влаштування водопровідно-каналізаційної системи, 100% 

охоплення централізованим водопостачанням та побутовою 

каналізацією житлової забудови села. Проектування мереж 

дощової каналізації як для промислової, так і для житлової 

забудови села, а також вздовж головних вулиць та автодоріг, 

проведення процедури вертикального планування території. 

Обов'язковою умовою функціонування дощової каналізації є 

очищення забруднених дощових стоків на локальних очисних 

спорудах дощової каналізації і випуск очищених вод у р. 

Рокач та ставки. Здійснення проектів землеустрою 

прибережних захисних смуг річок та ставків, відповідно до ст. 

88 ВКУ. Прибережні захисні смуги мають бути озеленені, 

будь-яке будівництво (окрім гідротехнічного), с/г та інша 

економічна діяльність має бути заборонена у межах ПЗС. У 

разі необхідності можливе будівництво гідротехнічних споруд 

для ліквідації затоплення, підтоплення, ерозії та інших 

процесів. Здійснення очистки забруднених (стічних) вод від 

підприємств та житлових господарств прогресивними 
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сучасними методами очистки. 

Ґрунтовий 

покрив 

Забруднення грунтів 

нечистотами вигрібних ям, 

нераціональним 

використанням добрив, 

токсикантами та сміттям. 

Сільськогосподарські 

угіддя, сельбищна 

територія, вздовж 

автодоріг та вулиць, 

територія комунальних та 

виробничих підприємств. 

100% охоплення території с. Мироцьке централізованою 

побутовою каналізацією, дотримання режиму СЗЗ 

підприємств, застосування очисних фільтрів, раціоналізація 

використання добрив, здійснення вертикального планування 

та інженерного захисту території. 

Біорізноманіття Зменшення біорізноманіття 

через активну антропогенну 

діяльність. Недбале ставлення 

населення до довкілля, ведення 

необґрунтованої господарської 

діяльності. Разом з цим існує 

проблема існування рослин, 

що викликають алергічні 

реакції та шкідливих комах, 

кліщів, мікроорганізмів, що 

провокують захворювання 

людей та тварин. В селі є 

безпритульні коти та собаки, 

що потенційно можуть бути 

переносниками різних 

захворювань. 

Вся територія населеного 

пункту 

Зробити перелік порушених екосистем села та розробити 

заходи щодо їх відновлення. Максимальне збереження 

природних екосистем при будівництві та інших видах 

господарської діяльності. Впровадження заходів та постійного 

контролю щодо дотримання режиму господарської діяльності 

в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі р. 

Березівка відповідно до статей 80 та 88 Водного кодексу 

України. Здійснення загального озеленення території села. 

Збереження видів флори і фауни, які внесені до Червоної 

книги України та Червоних списків тварин та рослин Івано-

Франківської області. Збереження середовища існування та 

умов розмноження тварин, забезпечення недоторканості 

ділянок, що ставлять особливу цінність для збереження 

тваринного світу під час здійснення будь-якого виду 

господарської діяльності відповідно до статті 39 Закону 

України «Про тваринний світ››. Збереження умов 

місцезростання об’єктів рослинного світу під час здійснення 

будь-якого виду господарської діяльності відповідно до статті 

27 Закону України «Про рослинний світ››. Запровадження 

обов’язкової стерилізації, лікування безпритульних тварин та 

належного їх утримання у спеціальних притулках. 

Поводження з 

побутовими та 

промисловими 

відходами 

можливе забруднення грунтів, 

підземних та поверхневих вод 

при накопиченні сміття у 

житлових господарствах, на 

комунальних об’єктах. 

Сміттєзвалища у селі 

відсутнє, однак наявні 

локальні засмічені 

ділянки, які вимагають 

видалення сміття. 

Впровадження системи роздільного збору, сортування, 

утилізації, подрібнення, польового компостування відходів 

зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення 

обсягів вивезення та захоронення відходів. Збирання та 

сортування відходів від житлового господарства, підприємств. 

Передбачається вивезення відсортованих відходів за межі 
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села та їх вторинна переробка на найближчому 

сміттєпереробному підприємстві. Ліквідація 

несанкціонованих смітників. 

Фізичні фактори 

впливу 

Електромагнітні 

випромінювання вздовж ЛЕП, 

станцій мобільного зв’язку, 

трансформаторних підстанцій. 

Територія охоронних зон 

ЛЕП, ТП, мобільної 

вишки, центральні вулиці 

села. 

Рекомендований ремонт автодоріг, влаштування якісного 

асфальтового покриття, реконструкції автодоріг також 

необхідне дотримання режимів охоронних зон навколо 

об’єктів з електромагнітним випромінюванням. 

Місця 

традиційного 

поховання  

 

Існує одне кладовище 

традиційного поховання, на 

території якого відбувається 

забруднення грунтів та 

підземних вод. 

 

Територія кладовища в 

районі вулиці Шевченка 

загальною площею 2,21 

га. 

 

На розрахунковий етап планується закриття  кладовище зі 

скороченням СЗЗ до 100 м. Також мають виконуватись 

вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 

України» 

Здоров’я 

населення 

Усі вище описані ризики є 

чинниками, що послаблюють 

здоров’я людини. перевищення 

показників смертності над 

показниками народжуваності, 

збільшення відсотку 

інвалідізації населення, доволі 

високі показники дитячої 

смертності, захворюваності 

новоутвореннями, висока 

смертність чоловіків у 

старшому віці. 

Вся територія населеного 

пункту 

Забезпечення населення якісною чистою питною водою, 100% 

охоплення житлової забудови системами водопостачання та 

водовідведення. Належне, своєчасне вивезення побутових 

відходів з території села, здійснення сортування сміття. 

Забезпечення належного функціонування дитячих дошкільних 

навчальних закладів, лікувально-профілактичних закладів 

села централізованим водопроводом. Забезпечення населення 

села якісними сировиною, харчовими продуктами. 

Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

санітарно-захисних зон для виробничо-комунальних об'єктів.  

Розбудова інженерної інфраструктури населеного пункту. 
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Таблиця 4.2 – Екологічні проблеми села та їх можливі наслідки для здоров’я 

населення 

Таблиця 4.2 

Екологічна проблема Можливі наслідки впливу та ризики 

Порушення розмірів захисних бар'єрів (СЗЗ 

виробничих, комунальних об’єктів не 

витримана й охоплює житлову забудову)  

Негативні хімічні та фізичні дії на 

атмосферне повітря та порушення 

необхідного рівня безпеки і величини 

прийнятного ризику для здоров'я населення, 

що проживає в межах санітарно-захисних зон 

Порушення місцями розмірів захисних 

бар'єрів автошляхів місцевого значення, що 

проходить через село 

Негативні хімічні та фізичні дії на повітря та 

порушення необхідного рівня безпеки і 

величини прийнятного ризику для здоров'я 

населення, що проживає в межах села 

Не відповідні транспортно - експлуатаційні 

показники автошляхів місцевого значення, 

що проходить через село, вплив відбувається 

за рахунок уповільнення руху 

автотранспорту при низькій якості 

дорожнього покриття. 

Вплив дорожньої складової при русі 

транспортного потоку на малих швидкостях 

на валову кількість викидів забруднюючих 

речовин (ЗР) на даний час оцінюється у 35 % 

в бік збільшення. Взагалі викиди ЗР від 

транспортних потоків на малих швидкостях 

мажуть  підвищуються в 2 рази з подальшим 

проявом негативного кумулятивного фактору 

впливу на довкілля та негативних наслідків 

для здоров'я і умов життя населення.  

Відсутня в селі повноцінна система 

централізованого водовідведення 

(господарсько-побутова каналізація) стічних 

вод. Населення більшості територій села 

користується вигрібними ямами та 

дворовими вбиральнями.  

Не організоване скидання неочищених 

господарсько-побутових стічних вод в 

навколишнє середовище, приводить до 

антропогенної трансформації ґрунтів, 

забруднення підземних вод з подальшим 

проявом негативного кумулятивного фактору 

впливу на довкілля та негативних наслідків 

для здоров'я і умов життя населення. 

Відсутня в селі система поверхневого 

водовідведення призначена для збору та 

водовідводу талої та дощової води з поверхні 

вулично-дорожньої мережі (мережі зливової 

каналізації). 

Не організоване скидання неочищених 

зливових стічних вод в навколишнє 

середовище, приводить до антропогенної 

трансформації ґрунтів, забруднення 

підземних вод з подальшим проявом 

негативного кумулятивного фактору впливу 

на довкілля та негативних наслідків для 

здоров'я і умов життя населення. 

 

Забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від пересувних джерел. 

Також додатковим фактором короткочасного впливу але  надзвичайно шкідливого на 

стан повітря є лісові пожежі, які періодично виникають за певних метеорологічних 

або антропогенних умов. Сезонне спалювання сухої трави, опалого листя та інших 

рослинних залишків. Дані ризики є основними серед потенційних впливів на стан 

здоров'я населення. 

Наявність ділянок що зазнають підтоплення погіршують санітарний стан 

територій та приміщень ускладнюючи їх обслуговування. 

Серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров’я населення, 

виділяються наступні:  

- соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови праці, 

можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя тощо); 

- генетичні;  
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- стан навколишнього природного середовища (що обумовлюється як 

природними так і антропогенними факторами);  

- наявність та рівень системи охорони здоров’я. 

Відповідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників 

виділяються наступні залежності: паління, вживання наркотиків, зловживання 

алкоголем, праця в шкідливих умовах; нераціональне харчування; стреси; 

гіподинамія; незадовільні побутові умови, на них припадає 51-52% загального 

впливу. 

Чинники стану навколишнього природного середовища (зокрема, забруднення 

повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплюють 20-21% впливу. 

Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать тощо) впливають на 19-20%. 

На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного обслуговування 

(забезпеченість об’єктами медичної інфраструктури та фахівцями, своєчасність та 

якість лікування, вакцинація, періодичність медичних обстежень, державне 

фінансування медичної сфери тощо) припадає 8-9% впливу. 

Таким чином, серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються 

документа державного планування можна віднести: якість атмосферного повітря на 

ділянках впливу автотранспорту, недостатнє забезпечення об’єктами обслуговування, 

зокрема закладами охорони здоров’я, дошкільної та загальної середньої освіти, 

об’єктами фізкультурно-оздоровчого, рекреаційного, туристичного спрямування. 

Недостатній рівень забезпечення територіями спортивних та фізкультурно-

оздоровчих споруд. 

В населеному пункті джерелами забруднення атмосферного повітря є 

домогосподарства, які у осінньо-зимовий період використовують альтернативні види 

палива та природній газ. 

Загальні викиди від забруднювачів, у приземному шарі атмосфери значно менші 

нормативних значень фонових рівнів. Таким чином, можна стверджувати, що рівень 

забруднення атмосферного повітря на території села є порівняно низьким. 

Попри  очевидну  необхідність  реалізації  всіх  запланованих  заходів  

Генерального плану,  зазначені  проблеми  існують  чи  можуть  виникнути  через  

планувальні  рішення Генерального  плану  і  стати  факторами  впливу  на  

навколишнє  середовище,  а  також  на здоров’я  населення.  У  таблиці  нижче  (табл.  

4.3)  представлені  фактори,  пов’язані  із планувальними  рішеннями  в  

Генеральному  плані,  які,  ймовірно,  можуть  спричинити екологічні  проблеми  і  

ризики.  В  таблиці  вказаний  зміст  та  наслідки  таких  екологічних проблем. 

Таблиця 4.3 

Фактори впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення від реалізації 

запланованих заходів Генерального плану 

Чинник 

впливу 

Екологічні проблеми, пов’язані із впливом планувальних рішень на 

компоненти  навколишнього середовища 

Людина і 

здоров’я 

Біо- 

різноманіт

тя і 

ПЗФ 

Земельні 

ресурси 
Ґрунти 

Поверхневі 

та 

підземні 

води 

Клімат і 

атмосферне 

повітря 

Образ 

ландшафту 

Культурна 

спадщина 

Садибна  

житлова  

забудова 

- Втрата  
біорізнома

ніття через  

руйнуванн
я  

природних  

оселищ 

Втрата  
вільних  

земель та  

інтенсивне 
їх  

використан

ня 

Ущільнення  
ґрунтів,  

деградація  

ґрунтового  
покриву,  

хімічне і  

органічне  
забруднення 

Хімічне і  
органічне  

забруднення  

стоками 

Зростання  
викидів  

парникових  

газів,  
перегрівання  

поверхні,  

світлове  
забруднення 

Деградація  
природних   

типових  

ландшафтів,  
втрата  

ландшафтного  

різноманіття 

 

Громадська  

забудова 

- Втрата  

біорізнома
ніття через  

руйнуванн

я  

Втрата  

вільних  
земель та  

інтенсивне 

їх  

Ущільнення  

ґрунтів,  
деградація  

ґрунтового  

покриву,  

Хімічне  

забруднення  
стоками 

перегрівання  

поверхні,  
світлове  

забруднення 

Деградація  

природних  
типових  

ландшафтів,  

втрата  
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природних  
оселищ 

використан
ня 

хімічне і  
органічне  

забруднення 

ландшафтного  
різноманіття 

Створення  

нових  

кладовищ 

- - Втрата  

вільних  
земель та  

інтенсивне 

їх  
використан

ня 

 Органічне  

забруднення 

-   

Розвиток  

промислово- 

комунальної  

зони 

Можливе  
вібраційне,  

шумове,  

хімічне  
та  

механічне  

забруднення 

Втрата  
біорізнома

ніття через  

руйнуванн
я  

природних  

оселищ 

Втрата  
вільних  

земель та  

інтенсивне 
їх  

використан

ня 

Ущільнення  
ґрунтів,  

деградація  

ґрунтового  
покриву,  

хімічне і  

органічне  
забруднення 

Хімічне і  
органічне  

забруднення  

стоками 

Зростання  
викидів  

парникових  

газів,  
перегрівання  

поверхні,  

світлове  
забруднення 

Деградація  
природних   

типових  

ландшафтів,  
втрата  

ландшафтного  

різноманіття 

 

Впорядкуван

ня вулично- 

дорожньої  

мережі  

(будівництво  

дворівневого  

переїзду,  

реконструкція 

існуючих і  

будівництво  

нових  

вулиць) 

Можливе  

вібраційне,  

шумове,  

хімічне  

та  

механічне  
забруднення 

Втрата  

біорізнома

ніття через  

руйнуванн

я  

природних  
оселищ 

Втрата  

вільних  

земель та  

інтенсивне 

їх  

використан
ня 

Ущільнення  

ґрунтів,  

деградація  

ґрунтового  

покриву,  

хімічне і  
органічне  

забруднення 

Хімічне і  

органічне  

забруднення  

стоками 

Зростання  

викидів  

парникових  

газів,  

перегрівання  

поверхні,  
світлове  

забруднення  
від  

освітлення 

Деградація  

природних   

типових  

ландшафтів,  

втрата  

ландшафтного  
різноманіття 
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5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА 

ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які 

мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх 

врахування і впровадження через низку проектних рішень містобудівної 

документації. 

Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики визначає загальні 

орієнтири, на основі яких оцінюють цілі та заходи генерального плану. 

 

Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням у сфері охорони 

довкілля, встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх врахування. 

Головними напрямами співробітництва України з міжнародними організаціями 

є: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних водотоків і 

міжнародних озер; зміна  клімату;  охорона  озонового  шару;  охорона  атмосферного  

повітря; поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля.  

Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є 

рішення щодо  функціонального  використання  території  з  урахуванням  принципів  

охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою 

міжнародних зобов’язань. Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе,  підписавши  

більш ніж 50 міжнародних багатосторонніх угод, які стосуються збереження та  

збалансованого  використання біорізноманіття. 

Зокрема, на виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій 

особливого природоохоронного значення – Смарагдова  мережа, важливих для  

збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. Кінцева мета 

Смарагдової мережі – забезпечення довготривалого збереження видів та оселищ  

Бернської конвенції, що вимагають спеціальних заходів захисту (і перелічені у  

Резолюціях 4 та 6 Бернської конвенції). Смарагдова мережа проектується в державах, 

які є сторонами Бернської конвенції, в тому числі і України (Закон України «Про 

приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону  дикої  флори  і  фауни  та  

природних  середовищ  існування  в  Європі». Прийнято 29.10.1996.  Верховна  Рада  

України.).  За  результатами  аналізу  даних  матеріалів  з  розвитку Смарагдової 

мережі України визначено, що в межах території, що розглядається проектом 

документу державного планування, природоохоронні території, що внесені до 

Смарагдової мережі України відсутні. 

Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території 

держави здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, 

шляхом виділення певних територій та надання їм охоронного статусу. В межах  

території, що розглядається проектом документу державного планування, 

вищезазначені угіддя відсутні.   

  Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по напрямам співробітництва, 

таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з відходами та іншим, 

слід зазначити, що  вони  не  мають  прямого  відношення  до  головних  цілей  та  

завдань проекту документу державного планування, що є містобудівною  

документацією  місцевого  рівня. Дотримання перелічених вище зобов’язань  може  
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бути реалізоване в сфері науково-технічних розробок, вибору технічно-

конструкторських  рішень  при  проектуванні  певних  об’єктів  та  споруд, видання  

певних нормативно-правових актів та державних стандартів в різних галузях 

господарської діяльності. 

Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням у сфері охорони 

довкілля, встановлені на державному рівні та шляхи їх врахування. 

 

Розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері 

охорони довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на 

місцевому рівні та безпосередньо стосуються документу державного планування. 

Також в розділі розглянуті ступінь врахування екологічних цілей  і  їх впровадження 

через проектні рішення містобудівної документації.  Проведений огляд відповідних 

цілей екологічної політики визначає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються 

цілі та заходи генерального плану.  

Результати аналізу висвітлюють ступінь врахування вищезазначених цілей 

документів державної політики та їх впровадження в проектних рішеннях 

містобудівної документації.  

Нижче приведені головні стратегічні державні документи, щодо яких був 

проведений аналіз: 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки.   

Стратегія затверджена постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2020 

р. № 695.   

Стратегія є основним планувальним документом для реалізації секторальних 

стратегій розвитку,  координації  державної  політики  у  різних  сферах,  досягнення  

ефективності використання  державних  ресурсів  у  територіальних  громадах  та  

регіонах  в  інтересах людини,  єдності  держави,  сталого  розвитку  історичних  

населених  місць  та  збереження традиційного  характеру  історичного  середовища,  

збереження  навколишнього  природного середовища  та  сталого  використання  

природних  ресурсів  для  нинішнього  та  майбутніх поколінь українців.  

Стратегічна  мета  державної  регіональної  політики  до  2027  року  досягається  

на основі трьох стратегічних цілей:  

I.  Формування  згуртованої  держави  в  соціальному,  гуманітарному,  

економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.  

II. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.  

III. Розбудова ефективного багаторівневого врядування. 

 

Серед завдань  за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури»  

1.  Розбудова мереж якісних автомобільних доріг загального користування  

державного значення відповідно до завдань, визначених  Національною  

транспортною стратегією України на період до 2030 року, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430. 

2. Запровадження співфінансування суспільно важливих перевезень на 

автомобільному та залізничному транспорті у приміському та міжміському  

сполученні за маршрутами, що проходять територією кількох адміністративно-

територіальних одиниць.  

3.  Розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування  

місцевого значення.  

4.  Сприяння  розбудові та модернізації транспортної інфраструктури в зонах  

впливу міжнародних автомобільних доріг. 

Серед завдань за напрямом «Формування здорової нації та створення належних 
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умов для розвитку  системи  закладів  фізичної  культури  і  спорту,  в  тому  числі  

для  осіб з інвалідністю»  

1. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних 

громад, зокрема шляхом розширення мережі закладів фізичної культури і спорту.  

2. Сприяння  створенню  спортивної  інфраструктури  для  занять  фізичною  

культурою і спортом.  

3. Впровадження нових форм організації спортивної роботи шляхом створення 

спортивних клубів, комунальних центрів олімпійської підготовки, штатних команд 

резервного спорту. 

 

2)  Програма охорони довкілля та раціонального використання природних  

ресурсів Київської області на 2019-2022 роки. Затверджена  рішенням  Київської  

обласної ради від 30.05.2019 № 563-28-VII  зі змінами , остання зміна від 24.12.2020 

№026-01-VІІІ.  

Головною метою програми є стабілізація й послідовне поліпшення екологічної 

ситуації в Київській області,  створення  належних  умов  для  досягнення  безпечного  

для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шляхом  

інтеграції екологічної політики  до  соціально-економічного  розвитку,  збереження  

природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи  

природокористування, підвищення стандартів якості природних об’єктів до 

європейського рівня.  

Мета  програми  передбачається  досягти  шляхом  реалізації  відповідних  цілей  

і конкретних завдань, а саме:  

- розбудова системи екологічного моніторингу області;  

- зменшення негативного впливу відходів, у тому числі непридатних та 

заборонених до використання хімічними засобами захисту рослин;  

- зменшення забруднення повітряного басейну;  

- упорядкування водних об’єктів;  

- збереження  та  відтворення  біорізноманіття  Київської  області,  

формування  

- регіональної системи екологічної мережі;  

- формування екологічної культури населення.  

  

3)  Обласна цільова програма розвитку водного господарства та  екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Київська область). 

Затверджена рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013р. № 663-34-VI зі 

змінами, остання зміна від 22.06.2020 № 868-35-VІI.  

Метою програми є реалізація державної і регіональної політики у галузі  водного 

господарства: підвищення ефективності використання меліоративних систем  області, 

відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні 

області, забезпечення централізованим питним водопостачанням сільських  

населених пунктів, які користуються привізною водою, поліпшення екологічного 

стану сільських територій та умов проживання населення; задоволення потреби 

населення і галузей економіки області у водних ресурсах  та  оптимізації  

водоспоживання,  запобігання  та  ліквідації  наслідків  шкідливої  дії вод;  

екологічного оздоровлення  басейну річки Дніпро та збереження і відтворення водних 

ресурсів.  

  

4) Програма «Питна вода Київщини на 2017-2021 роки». Затверджена  

рішенням Київської обласної ради від 19 травня 2017 року № 312-14-VII зі змінами.  
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Мета Програми – забезпечення  населення області  якісною  питною водою,  

розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та  

надійності її функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання  

джерел  питного водопостачання. 

 

5)  Програма розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022  

роки. Затвердженої  рішенням  Київської  обласної  ради  від  15  жовтня  2020  року  

№  908-36-VІІ  зі змінами.  

Метою Програми є відновлення  і розвиток автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення для інтеграції їх до європейської транспортної 

системи та підвищення на них  рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та  

економічності перевезень. Будівництво,  реконструкція,  капітальний  та  поточний  

середній ремонт автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  

вулиць  і  доріг комунальної  власності  у  населених  пунктах  за  рахунок  субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам. Електронна паспортизація  

автомобільних доріг загального користування  місцевого  значення  та  мостових  

споруд  на  них, оформлення правовстановлюючих  документів  на  земельні  ділянки,  

які перебувають у державній власності і належать до земель дорожнього  

господарства,  що  дозволить без перешкод здійснювати експлуатаційне утримання  

доріг загального  користування  місцевого значення Київської області та призведе  до  

поліпшення  транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних  доріг  

загального користування місцевого  значення  та  споруд  на них, забезпечення 

безперервного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого  значення, створення автоматизованої системи управління  автомобільними 

дорогами загального користування місцевого значення. 

 

6) Програма соціально-економічного розвитку Бучанської міської  

територіальної громади на 2021–2023 роки. Затверджена рішенням Бучанської 

міської ради від 24 грудня 2020 р. № 116-5-VIII.  

Метою програми є створення комфортних умов життя мешканців Бучанської 

громади через покращення якості надання послуг її мешканцям (комунальні, освітні, 

медичні та ін.), підвищення рівня безпеки громадян, запровадження 

енергоефективних заходів та проектів, створення активного громадського  

середовища,  налагодження  ефективної  комунікації  між органом  міською  радою  та  

мешканцями  громади,  збереження  чистоти  навколишнього природного 

середовища.  

  

7) Програма поводження з твердими побутовими відходами на території 

Бучанської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки.  

Затверджена рішенням Бучанської міської ради  від 27.06.2019 року № 3564-61-VII.  

Основним завданням даної Програми є покращення екологічного стану  

території населених  пунктів, зменшення обсягів утворення відходів, та безпечне  для  

довкілля поводження  з  ними; впровадження новітніх технологій і сучасних та  

ефективних засобів поводження з  відходами, впровадження системи моніторингу  

поводження з твердими побутовими відходами та покращення обліку у сфері 

поводження з відходами, та за рахунок цього  зменшення  негативного  впливу  

твердих побутових відходів на довкілля і здоров’я населення, залучення інвестицій у 

сфері поводження з відходами. 

 

8)  Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-
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комунальному господарстві в Бучанській міській   територіальній громаді  на  період  

2021-2023 років. Затверджена рішенням Бучанської міської ради   від 24.12.2020 року  

№140-5-VIII.     

Метою програми є: підвищення ефективності використання та зменшення 

споживання енергоресурсів житлово-комунальним комплексом; мінімізація втрат 

енергоресурсів та води під  час виробництва продукції, робіт і послуг житлово-

комунального господарства; розширення обсягів використання електроенергії для  

опалення житлових і громадських будинків і споруд; оптимізація структури  

виробництва  і  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  із  збільшенням  частки  

нетрадиційних видів палива та відновлюючи джерел енергії на основі аналізу 

існуючого стану, базуючись на положеннях Комплексної державної Програми  

енергозбереження; відносне скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів 

в установах бюджетної сфери ОТГ.  

  

9) Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки. Затверджена рішенням Бучанської 

міської ради   від 27 червня 2019р. №  3564-61-VII.  

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо  забезпечення  утримання  

в належному  санітарно-технічному  стані  територій  Бучанської  міської  об’єднаної 

територіальної громади, покращення їх естетичного вигляду для створення  

оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади.  

  

  10) Місцева  програма розвитку фізичної культури та спорту у Бучанській  

МТГ на 2021-2023рр. Затверджена рішенням Бучанської міської ради від 24.12.2020р. 

№ 117-5-VIII.  

Метою програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері  фізичної 

культури та спорту на території Бучанської МТГ, одним із важливих напрямків якої  є 

Національна стратегія зростання оздоровчої рухової активності населення, кількості 

тих що ведуть системний здоровий спосіб  життя, покращують стан свого здоров’я  

завдяки регулярним заняттям фізичною культурою та спортом. 

За результатами аналізу змісту проекту внесення змін до генерального плану с. 

Мироцьке було оцінено рівень відповідності проектних пропозицій, викладених у 

проекті, екологічним цілям, встановленим у стратегіях, планах  та  програмах на 

державному, регіональному та місцевому рівні. Аналіз включав цілі, які мають 

відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні 

планування. 

Згідно результатів  аналізу можна зробити  висновок,  що  проект внесення змін  

до генерального плану с. Мироцьке має достатньо високій ступінь відповідності 

цілям екологічної політики  та  завданням  у  сфері  охорони  довкілля  та  соціально-

економічного  розвитку території, встановлених на державному, регіональному та  

місцевому  рівнях.  Проект містобудівної документації враховує більшість з них 

шляхом виділення ділянок відповідного функціонального призначення для реалізації  

визначених  цілей, врахування  кількісних показників при здійсненні економічних 

розрахунків і пропонує комплекс заходів з охорони навколишнього природного  

середовища,  розвитку  транспортного  господарства  села, соціально-економічного 

розвитку, що спрямовані на їх досягнення.   

Зокрема,  проектом ДДП передбачено виділення  ділянок  житлово-громадського 

будівництва, з розміщенням необхідної кількості об'єктів громадського  

обслуговування відповідно  перспективної чисельності населення. Розміщення  цих  

закладів визначалось з урахуванням нормативних радіусів доступності. Це враховує 
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завдання програми соціально-економічного розвитку щодо покращення якості  

надання послуг мешканцям  громади (комунальні,  освітні,  медичні  та  інші).  В  

проекті  виконаний  перегляд  перспективного використання  окремих території  з  

виділенням  ділянок  для  розміщення  об’єктів  громадського  використання,  ділянки  

для  розвитку  територій  відпочинку  та  дозвілля, спортивних  об'єктів.  Розвиток  

дорожньо-транспортної мережі  передбачає покращення внутрішніх сільських та  

зовнішніх транспортних зав’язків.  

Також в проекті ДДП визначена низка заходів з охорони атмосферного повітря, 

водного басейну, ґрунтів, заходів з розвитку транспортної інфраструктури  (в  т.ч.  

передбачено будівництво нових вулиць), реалізація  яких сприятиме досягненню  

цілей у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням негативному 

впливу на здоров’я населення. 

 

Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням на інших рівнях 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому  числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, у містобудівній галузі забезпечується 

виконання вимог державних будівельних норм та  державних  санітарних  правил  при  

плануванні населених  пунктів. Шляхом врахування таких зобов’язань є  планування  

територіального розвитку  населеного пункту з  урахуванням  визначених  параметрів  

санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами  виділення  шкідливих  речовин,  

запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, електронних полів, іонізуючих  

випромінювань, зон санітарної охорони від підземних джерел водопостачання,  

охоронних  зон  інженерних  мереж  та  території природоохоронного призначення, а 

також дотримання режимів господарського використання встановлених в їх межах.  

В розділі приведена оцінка відповідності містобудівної документації 

зобов’язанням у сфері  охорони  довкілля,  у  тому  числі  пов’язані  із  запобіганням  

негативному впливу на здоров’я  населення, що стосуються  документу  державного  

планування, встановлені нормативно-законодавчими актами у сфері охорони  

довкілля  та  забезпечення  санітарно-гігієнічних умов території що проектується. 

Врахування параметрів СЗЗ та інших планувальних обмежень,  встановлених 

санітарними нормами та законодавством, та режимів господарської діяльності в їх 

межах є головними  шляхами  дотримання  зобов’язань  в  сфері  охорони  довкілля,  у  

тому  числі пов’язані  із  запобіганням  негативному  впливу  на  здоров’я  населення,  

які  мають застосовуватись при розробленні проекту внесення змін до генерального 

плану населеного пункту.  Зазначені  планувальні  обмеження  відображаються  в  

графічній  частині  документу державного планування в складі схем існуючих та 

проектних планувальних обмежень. 

Для  забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов на існуючих та 

перспективних ділянках сельбищної та рекреаційної зон в межах села проектом 

визначений комплекс заходів для територіально-планувальної організації  села, з  

урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження  

територіального розвитку,  та забезпечення санітарно-гігієнічних умов території, який 

приведений в розділі 7 цього звіту. 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 ТА 

10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ – 50-100 РОКІВ), 

ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ. 
 

У цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних 

впливів на навколишнє середовище. Окремі складові містобудівної документації були 

проаналізовані з метою виявлення потенційно значних впливів на навколишнє 

середовище, що мають відношення до реалізації рішень проекту генерального плану. 

Рішення з просторового планування території, що представлені проектом 

генерального плану, були оцінені групами, що представляють зони певного 

функціонального використання, такі, як: виробнича забудова, території садибної та 

громадської забудови, території рекреаційного використання та зелених насаджень, 

території транспортної інфраструктури та інші. 

 

6.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров'я 

населення, у тому числі на різнострокові проміжки часу 

У цьому розділі представлені результати оцінки проекту документу 

державного планування (проекту генерального плану) з урахуванням проектних 

рішень, прийнятих у відповідних розділах вище зазначеної документації. Оцінка 

враховує екологічні цілі, пов’язані з розвитком на місцевому рівні, з метою 

забезпечення ефективного та сталого соціально-економічного розвитку села та 

поліпшення якості життя населення. 

В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках 

пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій та 

основних проектних рішеннях з розвитку житлової забудови населеного пункту та 

інженерної інфраструктури, передбачених містобудівною документацією. В процесі 

стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень 

генерального плану як на окремі компоненти навколишнього природного 

середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та комплекси. 

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на 

основі рейтингу потенційних наслідків (таблиця 6.1) та супроводжується 

пояснювальними коментарями (таблиця 6.2). 

На основі оцінки окремих заходів проекту було проведено аналіз потенційних 

кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених 

потенційних негативних наслідків реалізації проектних рішень на навколишнє 

середовище, природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання населення. 

Огляд потенційних негативних впливів та заходів з їх пом'якшення представлений у 

таблиці 6.3 нижче. 

На довкілля передбачається помірний вплив, який може бути мінімізований з 

урахуванням природоохоронних заходів.  

У таблиці 6.1 наведені основні виявлені впливи.  

Шкала оцінки:  

- 2 -  суттєво негативний вплив,  

-1  - помірний негативний вплив,  

  0 -  очікуваний вплив відсутній,  

+1 -  помірний позитивний вплив,  

+2  - суттєво позитивний вплив. 
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Таблиця 6.1 

№ 

Функціональне 

використання 

/цільове призначення 

ділянки, місце 

розташування 

Назва та 

функціональне 

використання 

земельної ділянки 

згідно рішення 

генплану 

Потенційний вплив на 

головні складові довкілля 

п
о
в

іт
р

я
 

В
о
д

н
и

й
 

б
а
се

й
н

 

Ґ
р

у
н

т
и

 

В
ід

х
о
д
и

 

Б
іо

р
із

н
о

м
а
н

іт
т
я

 

З
д

о
р

о
в

’я
 л

ю
д

и
н

и
 

Розвиток сельбищної зони (садибна забудова) 

1 Ділянки розташовані на 

вільних від забудови 

територіях. Це землі 

комунальної власності – 

визначені як землі 

запасу; фактично 

використовується для 

ведення особистого 

селянського 

господарства. 

освоєння території під 

перспективну садибну 

забудову, заклади 

громадського 

призначення, 

спортивних 

майданчиків та  

рекреаційні зони. 

0, -1 0, -1 -1  0,+1 

-1 +1 

Розвиток вулично-дорожньої мережі та модернізація інженерної інфраструктури 

2 Території об’єктів 

розміщені  на 

озеленених територіях, 

вільних від забудови. 

Розвиток системи 

дощової та побутової 

каналізації (очисні 

споруди) 

0 +2 
-1, 

+1 
+1 -1 -1 

Освоєння заплавних територій річок, формування ландшафтних та рекреаційних зон 

3 Прибережні території, 

вкриті зеленими 

насадженнями, вільні від 

забудови, на даний 

момент не 

використовуються. 

Створення лугопарку 

0 +2 
-1, 

+1 
+1 +2 +2 

Розвиток територій промислового використання 

4 Ділянки розташовані на 

вільних від забудови 

територіях. Це землі 

комунальної власності – 

визначені як землі 

запасу; фактично 

використовується для 

особистого селянського 

господарства. 

Освоєння території під  

перспективну забудову  

підприємств 5-го класу  

шкідливості, склади, 

сільськогосподарські 

підприємства 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Таблиця 6.2 Характеристика впливу основних рішень генерального плану за 

ділянками містобудівного розвитку на довкілля. 

1) Освоєння територій під проектну садибну забудову. 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

автомобілями. 

Поверхневі/підземні 0,-1 Ризик забруднення поверхневих/підземних вод у разі 
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води використання нецентралізованою каналізацією. 

Ґрунти -1 Вилучення грунтів, які б могли використовуватися у 

сільському господарстві або для заліснення чи озеленення. 

Необхідні рекультиваційні заходи після завершення 

будівництва 

Геологічне 

середовище 

0 При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань, проблем погіршення екологічного стану 

геологічного середовища не очікуються 

Відходи 0,-1 Можливе збільшення побутових відходів при поганому 

комунальному обслуговуванні території та низькій 

екологічної свідомості громадян. При належному 

комунальному обслуговуванні та екологічній свідомості 

мешканців проблем з відходами не очікується. 

Біорізноманіття -1 Видалення природної рослинності негативно вплине на 

біорізноманіття території. Видалення рослинності для 

будівництва споруд має бути компенсовано озелененням та 

благоустроєм території після завершення будівництва. 

Здоров’я людини +1 Покращення якості соціально-психологічного середовища та 

умов проживання населення 

 

2) Освоєння територій під проектну громадську забудову. 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

автомобілями. 

Поверхневі/підземні 

води 

0,-1 Ризик забруднення поверхневих/підземних вод у разі 

використання нецентралізованою каналізацією. 

Ґрунти -1 Вилучення грунтів, які б могли використовуватися у 

сільському господарстві або для заліснення чи озеленення. 

Необхідні рекультиваційні заходи після завершення 

будівництва 

Геологічне 

середовище 

0 При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань, проблем погіршення екологічного стану 

геологічного середовища не очікуються 

Відходи 0,-1 Можливе збільшення побутових відходів при поганому 

комунальному обслуговуванні території та низькій 

екологічної свідомості громадян. При належному 

комунальному обслуговуванні та екологічній свідомості 

мешканців проблем з відходами не очікується. 

Біорізноманіття -1 Видалення природної рослинності негативно вплине на 

біорізноманіття території. Видалення рослинності для 

будівництва споруд має бути компенсовано озелененням та 

благоустроєм території після завершення будівництва. 

Здоров’я людини +1 Покращення якості соціально-психологічного середовища та 

умов проживання населення 

 

3) Влаштування нового кладовища традиційного поховання 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризик забруднення атмосферного повітря не очікується. 

Поверхневі/підземні 

води 

-1 Очікується забруднення підземних вод при розкладанні 

біологічних матеріалів. 
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Ґрунти -1 Очікується забруднення грунтів при розкладанні біологічних 

матеріалів. 

Геологічне 

середовище 

-1 Очікується забруднення осадових порід при розкладанні 

біологічних матеріалів 

Відходи 0,-1 Утворення відходів можливе, якщо кладовище не буде 

охоплено контейнерами для збору сміття та при низькій 

екологічній свідомості громадян. 

Біорізноманіття -1 Забруднення підземних води, грунтів, осадових порід буде 

негативно позначатися на біорізноманіття. 

Здоров’я людини -1 Забруднення підземних води, грунтів, осадових порід буде 

негативно позначатися на здоров’ї людини. 

 

4) Розвиток виробничо-комунальної та складської зони 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря -1 Можливе забруднення повітря зберігання небезпечних 

речовин, палива. Транспорт може забруднювати повітря 

через вихлопні гази. 

Поверхневі/підземні 

води 

-1 Утворювання стічних вод від виробничих процесів. Існує 

ризик забруднення водного басейну при недостатньому 

очищенні стічних вод. 

Ґрунти -1 Вилучення грунтів, які б могли використовуватися у 

сільському господарстві. Необхідні рекультиваційні заходи 

після завершення будівництва. Забруднення грунтів 

продуктами згоряння палива, дрібнодисперсними 

забруднювачами. 

Геологічне 

середовище 

0 При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань, проблем погіршення екологічного стану 

геологічного середовища не очікуються 

Відходи -1 Можливий ризик збільшення кількості відходів, які можуть 

забруднювати довкілля при неналежному вивезенні, 

вторинній переробці та утилізації 

Біорізноманіття -1 Забруднення повітря, води та грунтів буде негативно 

позначатися на біорізноманіття 

Здоров’я людини -1 Забруднення повітря, води та грунтів буде негативно 

позначатися на здоров’ї населення. 

 

5) Розвиток зони зелених насаджень та ландшафтно-рекреаційної зони. 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря +1 Озеленення, заліснення, створення зелених зон буде 

позитивно впливати на екологічний стан атмосферного 

повітря 

Поверхневі/підземні 

води 

+1 Встановлення прибережної захисної смуги вздовж існуючих 

гідро об’єктів, її озеленення та благоустрій будуть позитивно 

впливати на екологічний стан водного басейну села. 

Ґрунти +1 Озеленення, створення ландшафтних зон будуть позитивно 

впливати на ґрунтовий покрив за рахунок біохімічних та 

біофізичних процесів в системі «рослина-грунт» 

Геологічне 

середовище 

+1 Насадження рослин (фітомеліорація) сприяє захисту 

території проти небезпечних процесів, покращує 

гідрогеологічний режим території 

Відходи +1 Створення зелених зон передбачає видалення відходів та 
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благоустрій території 

Біорізноманіття +2 Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно 

впливати на збільшення біорізноманіття 

Здоров’я людини +2 Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно 

впливати на стан здоров’я мешканців с. Мироцьке 

 

6) Розвиток транспортної інфраструктури 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря -1 Забруднення повітря продуктами згоряння палива. 

Поверхневі/підземні 

води 

-1 Можливе утворювання стічних вод, які підлягають 

обов’язковому очищенню перед скидом у водні об’єкти. 

Існує ризик забруднення водного басейну і підземних вод 

при недостатньому очищенні стічних вод. 

Ґрунти -1 Вилучення грунтів, які б могли використовуватися у 

сільському господарстві або для заліснення чи озеленення. 

Необхідні рекультиваційні заходи після завершення 

будівництва. Забруднення грунтів продуктами згоряння 

палива. 

Геологічне 

середовище 

0 При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань, проблем погіршення екологічного стану 

геологічного середовища не очікуються 

Відходи 0,-1 При належному комунальному обслуговуванні та екологічній 

свідомості громадян проблем з відходами не очікується. 

Можливе збільшення відходів при поганому комунальному 

обслуговуванні території та низької екологічної свідомості 

громадян. 

Біорізноманіття -1 Забруднення повітря, підземних вод, грунтів, буде негативно 

позначатися на біорізноманіття. 

Здоров’я людини -1 Забруднення повітря, підземних вод, грунтів, буде негативно 

позначатися на здоров’ї населення 

 

7) Розвиток мереж та споруд інженерної інфраструктури. 

Складова довкілля 
Оцінка 

впливу 
Характеристика впливу 

Повітря +1 Рекультивація стихійних сміттєзвалищ, влаштування мереж 

та об'єктів газопостачання, каналізації буде позитивно 

впливати на екологічний стан атмосферного повітря. 

Поверхневі/підземні 

води 

+2 Будівництво побутової та дощової каналізації, ЛОС, 

самопливних мереж комунальної каналізації, розчищення 

річки, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, інженерні рішення 

щодо проблем порушених територій з проявом ЕГП, будуть 

виражено позитивно впливати на екологічний стан 

поверхневих та підземних вод. 

Ґрунти +1 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, інженерні рішення щодо 

проблем порушених територій з проявом ЕГП будуть 

позитивно впливати на екологічний стан грунтів. 

Геологічне 

середовище 

+2 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, інженерні рішення щодо 

проблем з проявом ЕГП, влаштування централізованої 

дощової, побутової каналізації, проведення інженерного 

захисту територій з проявом ЕГП позитивно вплине на 

екологічний стан геологічного середовища. 

Відходи +2 Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно 
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впливати на ситуацію з відходами 

Біорізноманіття +1 Всі вище описані заходи будуть позитивно впливати на 

збільшення біорізноманіття 

Здоров’я людини +2 Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно 

впливати на стан здоров’я мешканців с. Мироцьке 

 

6.2. Можливість негативних кумулятивних ефектів 

У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних 

ефектів. Для кожного окремого рішення генерального плану, що має потенційні 

негативні наслідки (впливи), які визначені в процесі аналізу впливу на окремі 

компоненти навколишнього середовища, наданий короткий опис потенціального 

кумулятивного впливу та пропозиції щодо їх пом’якшення. 

Таблиця 6.3 

Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та можливостей з 

їх пом'якшенням 

 

Рішення проекту з 

потенційно 

негативними 

впливами 

Потенційний кумулятивний 

вплив 

Запропоновані заходи 

пом’якшення 

Атмосферне повітря 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Викиди забруднюючих 

речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 

атмосферного повітря 

Влаштування очисних споруд, 

фільтр використання новітніх 

виробничих технологій, 

дотримання розміру СЗЗ. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури (- 1) 

Викиди забруднюючих речовин 

пересувними джерелами 

забруднення атмосферного 

повітря, акустичне забруднення 

території. 

Перехід з бензинового на газове 

паливо, електродвигуни, якісне 

влаштування дорожнього покриття 

з дощовою каналізацією, 

озеленення вздовж трас 

Поверхневі та підземні води 

Влаштування нового 

кладовища (-1) 

Забруднення підземних вод через 

розкладання біологічних 

матеріалів. 

Влаштування протифільтраційної 

завіси навколо кладовищ, 

дотримання розмірів СЗЗ. 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Утворювання стічних вод від 

виробничих процесів. Існує ризик 

забруднення водного басейну при 

недостатньому очищенні стічних 

вод. 

Зменшення ризиків через 

влаштування сучасних ефективних 

очисних споруд, фільтрів, 

безводних виробничих технологій, 

влаштування колекторів дощової 

каналізації з ЛОС. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури (- 1) 

Потрапляння стічних вод з 

автодоріг у водні об’єкти, підземні 

води. 

Перехід з бензинового на газове 

паливо, електродвигуни, якісне 

влаштування дорожнього покриття 

з дощовою каналізацією та ЛОС, 

озеленення вздовж трас. 

Ґрунти та земельні ресурси 

Розвиток садибної 

забудови (-1) 

Ризик порушення ґрунтів під час 

будівництва споруд, вилучення 

цінних агровиробничих ґруп 

земель. 

Необхідні рекультиваційні земельні 

роботи після завершення 

будівництва: вирівнювання земної 

поверхні, відновлення рослинності, 

благоустрій території. 

Розвиток громадської 

забудови (-1) 

Ризик порушення ґрунтів під час 

будівництва споруд, вилучення 

Необхідні рекультиваційні земельні 

роботи після завершення 
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цінних агровиробничих ґруп 

земель. 

будівництва: вирівнювання земної 

поверхні, відновлення рослинності, 

благоустрій території. 

Влаштування нового 

кладовища (-1) 

Потрапляння небезпечних речовин 

при розкладанні біологічних 

матеріалів у ґрунт. 

Влаштування протифільтраційної 

завіси навколо кладовищ, 

дотримання розмірів СЗЗ. 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Ризик порушення ґрунтів під час 

будівництва споруд, вилучення 

цінних агровиробничих ґруп 

земель. Ризик потрапляння 

промислових токсикантів у грунт. 

Необхідні рекультиваційні земельні 

роботи після завершення 

будівництва: вирівнювання земної 

поверхні, відновлення рослинності, 

благоустрій території. Застосування 

очисних систем, безвідходні 

технології, повторне застосування, 

вивезення відходів на утилізацію. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури (- 1) 

Вилучення грунтів, які б могли 

використовуватися у сільському 

господарстві. Необхідні 

рекультиваційні заходи після 

завершення будівництва. 

Забруднення грунтів продуктами 

згоряння палива. 

Необхідні рекультиваційні земельні 

роботи після завершення 

будівництва: вирівнювання 

земної поверхні, відновлення 

рослинності, благоустрій території. 

Перехід на альтернативні види 

палива. 

Геологічне середовище 

Влаштування нового 

кладовища (-1) 

Очікується забруднення осадових 

порід при розкладанні біологічних 

матеріалів. 

Влаштування протифільтраційної 

завіси навколо кладовищ, 

дотримання розмірів СЗЗ 

Відходи 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Можливий ризик збільшення 

кількості промислових відходів, 

які можуть забруднювати довкілля 

при неналежному вивезенні, 

вторинній переробці та утилізації 

Застосування безвідходних 

технологій, повторне застосування 

сировини. Вивезення відходів та їх 

утилізація за межами підприємств. 

Дотримання режиму СЗЗ 

підприємства 

Біорізноманіття 

Розвиток садибної 

забудови (-1) 

Видалення природної рослинності 

під час будівництва житла 

негативно вплине на 

біорізноманіття території. 

Видалення рослинності для 

будівництва споруд має бути 

компенсовано озеленення та 

благоустроєм території після 

завершення будівництва. 

Розвиток громадської 

забудови (-1) 

Видалення природної рослинності 

під час будівництва житла 

негативно вплине на 

біорізноманіття території. 

Видалення рослинності для 

будівництва споруд має бути 

компенсовано озеленення та 

благоустроєм території після 

завершення будівництва. 

Влаштування нового 

кладовища (-1) 

Забруднення підземних вод, 

грунтів, осадових порід буде 

негативно позначатися на 

біорізноманіття. 

Влаштування протифільтраційної 

завіси навколо кладовищ, 

дотримання розмірів СЗЗ. 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Викиди забруднюючих речовин 

пригнічують ріст рослин та сприяє 

відступу фауни у більш чисті 

райони населеного пункту. 

Забруднення повітря, підземних 

вод, грунтів, буде негативно 

позначатися на біорізноманіття. 

Максимально можливе озеленення 

території підприємств. Дотримання 

розмірів і умов утримання 

санітарно-захисної зони. 

Застосування очисних споруд, 

провідних екологічних виробничих 

технологій. 
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Розвиток 

транспортної 

інфраструктури (-1) 

Викиди забруднюючих речовин 

пригнічують ріст рослин та сприяє 

відступу фауни у більш чисті 

райони населеного пункту. 

Забруднення повітря, підземних 

вод, грунтів, буде негативно 

позначатися на біорізноманіття. 

Перехід з бензинового на газове 

паливо, електродвигуни, якісне 

влаштування дорожнього покриття 

з дощовою каналізацією, 

озеленення вздовж трас. 

Здоров’я людини 

Влаштування нового 

кладовища (-1) 

У ґрунтах кладовищ присутні 

хвороботворні мікроорганізми які 

при нехтуванні людиною 

санітарно-гігієнічних вимог 

можуть призвести до захворювань 

Дотримання правил особистої 

гігієни, санація коліс автомобілей 

після відвідування кладовища. 

Розвиток виробничо- 

комунальних та 

складських територій 

(-1) 

Викиди забруднюючих речовин 

від промислових та інших 

виробничих підприємств 

негативно позначаються на 

дихальній, нервовій, кровотворній 

та інших системах організму 

Максимально можливе озеленення 

території підприємств. Дотримання 

розмірів і умов утримання 

санітарно-захисної зони. 

Застосування очисних споруд 

провідних екологічних виробничих 

технологій 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури (- 1) 

Викиди забруднюючих речовин 

від промислових та інших 

виробничих підприємств 

негативно позначаються на 

дихальній, нервовій, кровотворній 

та інших системах організму 

Перехід з бензинового на газове 

паливо, електродвигуни, якісне 

влаштування дорожнього покриття 

з дощовою каналізацією, 

озеленення вздовж трас. 

 

Таблиця 6.4  

Коротко-, середньо- та довгострокові наслідки для довкілля і для здоров’я 

населення 

 

Проектні 

рішення 

Короткострокові 

наслідки реалізації 

проектного рішення 

(І,3,5 років) 

Середньострокові 

наслідки реалізації 

проектного рішення 

(10-15 років) 

Довгострокові 

наслідки 

реалізації 

проектного 

рішення (50-100 

років) 

Освоєння 

територій під 

проектну 

житлову 

садибну та 

громадську 

забудову 

На початку будівництва 

можливе вилучення 

грунтів, які б могли 

використовуватися для с/г, 

видалення дерев, які 

заважають будівництву, 

відступ флори та фауни 

у більш природні 

території. Одразу ж після 

завершення 

будівництва - благоустрій, 

рекультивація та 

озеленення території. 

Дане рішення буде сприяти 

покращенню здоров’я 

людини, поліпшення 

санітарно-гігієнічних умов 

Покращення умов 

Проживання 

населення, 

покращення стану 

здоров’я мешканців. 

необхідний 

періодичний догляд 

та ремонт житлових 

будинків, ремонт 

елементів 

благоустрою, догляд 

за зеленими 

насадженнями. 

Довгострокові 

наслідки співпадають 

з 

середньостроковими. 

Після 50-річного 

періоду експлуатації 

споруд та будівель 

необхідний 

капітальний ремонт 

або знесення 

будівель з 

послідуючими 

проектними 

рішеннями. 
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проживання населення. 

Рішення щодо 

влаштування 

нового 

кладовища 

Закриття існуючого 

кладовища позитивно 

вплине на екологічний 

стан підземних вод, 

грунтів, біорізноманіття та 

здоров’я людини. 

Влаштування нового 

кладовища традиційного 

поховання негативно 

позначиться на стані 

підземних вод, грунтів, 

осадових порід, 

біорізноманіття та здоров’ї 

людини. 

Середньострокові 

наслідки співпадають 

з 

короткостроковими. 

Необхідне 

влаштування 

протифільтраційної 

завіси навколо 

кладовищ, що 

знизить 

рівень забруднення 

підземних вод, 

грунтів. 

Необхідний 

подальший 

благоустрій 

територій, 

дотримання режиму 

та вимог СЗЗ. 

Необхідне закриття 

та поступова 

рекультивація 

кладовищ. Після 20 

років від дати 

останнього 

поховання необхідно 

прийняти рішення 

про подальше 

цільове призначення 

території, найбільш 

екологічно 

оптимальним 

варіантом 

прийнято вважати 

створення зеленої 

зони. 

Розвиток 

виробничо- 

комунальних та 

складських 

територій 

Очікується негативний 

вплив на всі компоненти 

довкілля, окрім 

Геологічного середовища. 

Необхідний періодичний 

контроль справності 

промислового обладнання, 

виконання усіх норм щодо 

поводження з 

різноманітними відходами 

виробництва, вчасне 

оновлення виробничих 

технологій та максимально 

економне використання 

природних ресурсів для 

виробництва продукції, 

введення в практику 

повторної переробки. 

З провадженням 

новітніх виробничих 

технологій 

очікується 

зменшення 

впливу промислових 

підприємств на 

довкілля. Очкується 

збільшення площі 

зелених насаджень, 

будівництво дощової 

каналізації, 

впровадження 

заходів 

інженерного захисту 

компонентів 

довкілля. 

Довгострокові 

наслідки співпадають 

з 

середньостроковими. 

після 50-річного 

періоду експлуатації 

споруд та будівель 

необхідний 

капітальний ремонт 

або знесення 

будівель з 

послідуючими 

проектними 

рішеннями. 

Розвиток 

зеленої та 

ландшафтно- 

рекреаційної 

зони 

Зменшення забруднення 

на всі компоненти 

довкілля, збільшення 

кількості біорізноманіття у 

селі, очищення повітря. 

Дане рішення буде сприяти 

покращенню здоров’я 

людини, поліпшення 

санітарно-гігієнічних 

умов проживання 

населення 

Середньострокові 

наслідки співпадають 

з 

короткостроковими. 

Поступове 

розширення 

зелених насаджень 

буде підґрунтям для 

створення місцевої 

екомережі села. 

Довгострокові 

наслідки 

співпадають з 

середньостроковими. 

Необхідний 

постійний догляд за 

зеленими 

насадженнями, їх 

регулярна обрізка, 

лікування та 

своєчасна заміна при 

неможливості 

відновлення 

рослинності. 

Очікується поступове 

збільшення 
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площі зелених 

насаджень у селі. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури. 

Очікується негативний 

вплив на всі компоненти 

довкілля, окрім 

геологічного середовища 

та здоров’я людини. 

узбіччя доріг мають 

знаходитися нижче лінії 

траси та мають бути 

засіяні травами як захист 

від пилу. 

З переходом на 

альтернативні види 

палива, очікується 

зменшення 

навантаження на 

довкілля, 

покращення 

соціально-

економічних 

показників для села. 

дороги вимагають 

періодичного 

ремонту та заміни 

автодорожнього 

полотна у разі 

потреби. 

Очікується 

збільшення площі 

зелених насаджень 

вздовж траси, 

будівництво дощової 

каналізації, 

впровадження 

заходів інженерного 

захисту автодоріг. 

Довгострокові 

наслідки 

співпадають з 

середньостроковими. 

Після 50-річного 

періоду 

Експлуатації 

автодоріг 

необхідний 

капітальний ремонт 

або знесення 

споруд з 

послідуючими 

проектними 

рішеннями 

Розвиток мереж 

та споруд 

інженерно 

інфраструктури 

Зменшення забруднення 

на всі компоненти 

довкілля, рішення 

проблем територій села з 

проявом ЕГП, порушених 

територій села, рішення 

ситуації з відходами та 

сміттям, ліквідація 

вигрібних ям, покращення 

умов проживання 

населення та його 

здоров’я. 

Середньострокові 

наслідки співпадають 

з 

короткостроковими, 

необхідний 

періодичний 

догляд та ремонт 

інженерних споруд 

та мереж, їх 

розширення та 

100% охоплення 

території села. 

Території 

з проявом егп, 

порушені території у 

разі позитивних 

висновків 

інженерно-

геологічного звіту 

можуть залучатися 

для будівництва або 

іншої господарської 

діяльності людини. 

Довгострокові 

наслідки співпадають 

з 

середньостроковими. 

Після 50-річного 

періоду експлуатації 

інженерних мереж 

необхідний 

капітальний ремонт 

або знесення споруд 

з послідуючими 

проектними 

рішеннями. 
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6.3. Висновки з результатів оцінки 

Атмосферне повітря 

Основні ризики: проектним планом передбачено збільшення площі садибної, 

забудови, розвиток виробничо-комунальних підприємств, подальший розвиток 

транспортного комплексу с. Мироцьке - усі ці рішення можуть призвести до 

забруднення атмосферного повітря за рахунок збільшення автомобільного трафіку та 

викидів забруднюючих речовин від пересувних і стаціонарних джерел. Особливо ці 

ризики більш ймовірні, якщо не будуть виконанні рішення по екологізації 

виробничих процесів, встановлення очисних споруд, підтримки владою рішень щодо 

заохочення переходу власників автомобілів на альтернативні види палива. 

Несвоєчасна розбудова об’єктів транспортної інфраструктури, що передбачені 

рішенням генерального плану, може привести до підвищення інтенсивності 

транспортного руху на існуючих магістральних вулицях та збільшення ризиків 

негативного впливу на здоров’я населення. 

Очікувані позитивні ефекти: визначений комплекс заходів з розвитку 

транспортної інфраструктури села, в тому числі забезпечення нових транспортних 

зв'язків з врахуванням розміщення нових житлових ділянок, реконструкції існуючих 

вулиць, улаштування твердого покриття по всій вуличній мережі, забезпечить 

розподілення транспортних потоків села з урахуванням перспективних ділянок 

містобудівного освоєння, що сприятиме зменшення впливу шуму та забруднення 

повітря від транспортних засобів на сельбищну зону. 

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на 

забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних 

ділянок та перспективних виробничих зон з житловою та прирівняною до неї 

забудовою. Зокрема: резервування ділянок для організації СЗЗ від майбутніх 

виробничо-комунальних підприємств, скорочення санітарно-захисної зони існуючих 

підприємств за рахунок реорганізації виробничих потужностей підприємства та 

запровадження провідних екологічних технологій очищення шкідливих речовин, 

визначення виробничих підприємств, що потребують скорочення СЗЗ з метою їх 

сумісності з оточуючою сельбищною зоною. Перехід з бензинового на газове паливо, 

електродвигуни, якісне влаштування дорожнього покриття з дощовою каналізацією, 

озеленення вздовж трас - реалізація таких заходів сприятиме забезпеченню санітарно- 

гігієнічних норм території с. Мироцьке та умов життєдіяльності людини. 

 

Водні ресурси 

Основні ризики: через влаштування нового кладовища, розвиток виробничо-

комунальних, складських підприємств, транспортної інфраструктури очікується 

збільшення кількості утворювання стічних вод, існує ризик забруднення при їх 

недостатньому очищенні стічних вод. Влаштування кладовища буде сприяти 

забрудненню підземних вод через розкладання біологічних матеріалів. Збільшення 

кількості нових автодоріг збільшує ризик потрапляння недостатньо очищених вод у 

поверхневі водойми та підземні води села. 

Очікувані позитивні ефекти: будівництво централізованої каналізації з 

очисними спорудами та дощової каналізації з ЛОС, здійснення очистки забруднених 

(стічних) вод від виробничо-комунальних підприємств методами гідромеханічного 

очищення, фізико-механічними, хімічними, електрохімічними, біологічними або 

термічними методами, влаштування локальних очисних споруд, будівництво дощової 

каналізації призведе до оздоровлення поверхневих та підземних вод населеного 

пункту, ліквідації вигрібних ям. 
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Ґрунти та земельні ресурси 

Основні ризики: розвиток садибної забудови може призвести до порушення 

ґрунтів під час будівництва споруд, вилучення цінних агровиробничих ґруп земель. 

Збільшення кількості автомобілів також може призвести до забруднення ґрунтів 

залишками палива, мастильними матеріалами, пилом. Розвиток транспортних 

магістралей може призвести до забруднення ґрунтів залишками нафтопродуктів. 

Влаштування кладовища означає ризик потрапляння небезпечних речовин при 

розкладанні біологічних матеріалів у ґрунт. Розвиток промислових підприємств може 

призвести до забруднення ґрунтів промисловими токсичними речовинами при 

виробничих процесах. 

Основні позитивні наслідки: проведення рекультиваційних земельних робіт по 

завершенні будівництва, вирівнювання земної поверхні призведе до відновлення 

земель. Також позитивно на стан ґрунтів будуть здійснювати озеленення та 

благоустрій території, перехід на екологічно чисті види палива При дотримані 

виробничо-комунальними підприємствами екологічної політики, яка повинна 

включати застосування очисних споруд, фільтрів, у разі потреби (покриття поверхні 

землі протифільтраційними геомембранами, непроникними завісами, дотримання 

режимів СЗЗ від шкідливих об’єктів) - очікується стабілізаційний вплив на всі 

компоненти навколишнього середовища, включаючи ґрунти. Для кладовищ, що 

діють, рекомендовано влаштування протифільтраційної завіси, а після закінчення 

кладовищного періоду - влаштування зелених зон села. 

 

Стан геологічного середовища 

Основні ризики: при недотриманні висновків інженерно-геологічних вишукувань 

можливе підтоплення, заболочення, активізація зсувних процесів під час або після 

будівництва. 

Основні позитивні наслідки: врахування висновків звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань, інженерні рішення щодо територій з проявом ЕГП, влаштування 

централізованої дощової та побутової каналізації, проведення інженерного захисту 

територій та територій з проявом небезпечних процесів, сортування сміття, 

насадження рослин (фітомеліорація) сприяє захисту території проти небезпечних 

геологічних процесів, покращує гідрогеологічний режим території, позитивно вплине 

на екологічний стан геологічного середовища. 

 

Відходи 

Основні ризики: через збільшення садибної, громадської забудови, розвитку 

об’єктів туризму, виникає ризик збільшення побутових відходів через неякісне 

комунальне обслуговування та низьку екологічну свідомість мешканців села. 

Збільшення кількості виробничо-комунальних, складських підприємств пов’язане з 

ризиком збільшення кількості відходів, які можуть забруднювати довкілля при 

неналежному вивезенні, вторинній переробці та утилізації. 

Основні позитивні наслідки: влаштування централізованої побутової та дощової 

каналізації, здійснення сортування сміття будуть зменшувати кількість відходів на 

території села, влаштування урн, пунктів прийому вторинної сировини позитивно 

позначиться на зменшенні кількості відходів у с. Мироцьке. 

 

Біорізноманіття 

Основні ризики: будівництво житла, громадських об'єктів, розвиток виробничо-

комунальних підприємств, влаштування нового кладовища та збільшення кількості 

автотранспорту може призвести до ймовірного збільшення кількості забруднюючих 
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речовин у кожному компоненті довкілля, у кінцевому випадку це може призвести до 

пригнічення росту рослин та сприянню відступу фауни у більш екологічно чисту 

місцевість. 

Основні позитивні наслідки: озеленення, створення ландшафтної зони, 

встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок села, її благоустрій, 

розчищення річки, рішення проблем порушених територій будуть мати позитивні 

наслідки для збільшення кількості як рослин, так і тварин. 

 

Здоров’я людини 

Основні ризики: загалом збільшення кількості забруднюючих речовин у 

компонентах довкілля при житловому, виробничо-комунальному освоєнні, розвитку 

транспортної мережі та інших видів діяльності, окреслених генеральним планом с. 

Мироцьке може підвищити ризик збільшення кількості захворювань органів дихання, 

онкохвороб, нервової системи, захворювань шлунково-кишкового тракту, 

кровотворної, імунної системи. Саме тому для зменшення такого ризику варто 

керуватися екологічними рішеннями генплану. 

Основні позитивні наслідки: максимально можливе озеленення території 

підприємств, дотримання розмірів і умов утримання санітарно-захисної зон, 

застосування очисних споруд, провідних екологічних виробничих технологій, 

рішення проблем територій з розвитком ЕГП, переробка та утилізація сміття, 

розвиток рекреаційно-ландшафтної зони, об’єктів оздоровчого та медичного 

призначення позитивно відображатися на стані здоров’я місцевого населення. 

Забезпечення населення житлом, об’єктами освіти, спорту, охорони здоров’я, 

створення ландшафтної зони, організація зон відпочинку з ігровими майданчиками, 

пішохідними доріжками дозволить підвищити якість відпочинку та дозвілля 

населення, матиме позитивний вплив на його здоров’я. 

 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах та з метою сприяння 

досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому 

рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних 

негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що 

випливають з реалізації містобудівної документації. Термін «пом’якшення» 

відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів 

на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень 

містобудівної документації. 

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання великої кількості 

заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної 

інфраструктури села, розвитку транспортної інфраструктури, заходів із інженерної 

підготовки та захисту території, розвитку виробничо-комунальної сфери, виконання 

яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному 

відношенні життєвого середовища села. Пом’якшення та запобігання потенційних 

негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання 

планувальних та інженерно-конструктивних заходів. 

 

Заходи по охороні атмосферного повітря: 

- розробка проектів організації та, за потреби, скорочення санітарно-захисних 
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зон промислово-комунальних підприємств та здійснення заходів щодо їх  

благоустрою та озеленення; 

- виконання всіма підприємствами, установами та організаціями умов 

діяльності та заходів зі скорочення  викидів,  викладених в дозволах  на  викиди  

забруднюючих  речовин у повітря стаціонарними джерелами;  

- запровадження підприємствами, установами та організаціями, що мають  

стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин у повітря, заходів щодо  

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та  парникових  газів  у  повітря  і  

зменшення  впливу фізичних факторів впливу на довкілля;   

-  здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуючу сельбищну зону, 

забезпечувати виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин  стаціонарних і пересувних  джерел  та  ефективності  

роботи  пилогазоочисного обладнання;  

- забезпечити здійснення процедури оцінки впливу на довкілля у порядку, 

передбаченому законодавством  під  час розміщення, проектування і будівництва  

нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, що мають 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та входять до переліку видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і  

підлягають оцінці  впливу  на  довкілля, визначених в статті 3, Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»; 

- з метою запобігання забрудненню атмосферного повітря та на виконання 

протипожежних вимог п. 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 щодо забезпечення  

протипожежних відстаней від будинків, будівель і споруд, а також від меж ділянок 

садибної житлової забудови, а також дачної і садової забудови до відкритого  

залягання торфу, необхідно виконати гідрогеологічні та топографічно-геодезичні  

обстеження  ділянок в  межах заплави  річки Рокач  щодо  визначення  точних  меж  

ділянок відкритого залягання торфу, та визначити і реалізувати  комплекс  заходів  

щодо запобігання  загорання  торфів з урахуванням перспективного використання 

території;  

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх 

транспортних зв’язків, вулично-магістральної  мережі та транспортних  засобів  села:  

відведення  транзитних транспортних  потоків;  раціональна  організація  руху  

транспорту;  подальший  розвиток вулично-дорожної мережі – будівництво нових та 

реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг, транспортних 

розв’язок тощо; (визначених в ДДП, розділі «Транспортна інфраструктура»);  

- реєстрація приватних авторемонтних майстерень, що виконують 

лакофарбувальні роботи відповідно до чинних вимог та отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне  повітря, з їх подальшим контролем за  

виконанням  природоохоронних заходів;  

- забезпечення постійної роботи діагностичного пункту для контролю викидів 

транспортних засобів;  

- проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць  і  доріг,  поліпшення  якості  

дорожнього покриття;  

- недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя на території  

населеного пункту;  

- розвиток системи  газопостачання  (проведення  реконструкції  існуючих  

джерел газозабезпечення,  із  застосуванням  прогресивних  технологій  і  сучасних 

теплогенераторів децентралізованих систем опалення);  

- популяризація велосипедного транспорту та будівництво велосипедних 

доріжок;  
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-  створення  зелених  насаджень  вздовж  вулиць  для  захисту  від  шуму  та  

загазованості житлових та рекреаційних територій. 

 

Заходи по охороні водного басейну: 

- розробка  проекту технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водотоків та водойм села, з 

винесенням їх меж в натуру; 

- після  затвердження проекту із землеустрою відомості про межі  прибережних  

захисних смуг внести до Державного земельного кадастру як відомості про  

обмеження у використанні земель; 

- забезпечення обмеження господарської діяльності та встановлення дієвого 

контролю за дотриманням норм природокористування в межах прибережних  

захисних  смуг  (ПЗС) відповідно до вимог чинного законодавства;  

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з  

організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення  водойм  з  ліквідацією  

анофелогенних ділянок;   

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього  

водогосподарського комплексу села: реконструкція  та  розширення  мереж  

централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх  

неканалізованих об’єктів до централізованої системи господарсько-побутової 

каналізації;  

-  з  метою збереження водності річки та ставків в межах села органами  

місцевого самоврядування мають бути прийняті управлінські рішення, відповідно 

яких освоєння земель в заплаві річок має здійснюватись з урахуванням заходів щодо 

досягнення доброго стану вод після розробки відповідних планів управління  

річкових  басейнів,  проектів  прибережно-захисних смуг та смуг відведення  

гідротехнічних  споруд  та  каналів, оновлення та введення в дію кадастру водних 

об’єктів села, створення структурного підрозділу, який має опікуватись визначеними 

питаннями; 

- розробити  проекти  із  землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної  

охорони джерел та об'єктів водопостачання (згідно вимог пункту 3 постанови 

Кабінету Міністрів України  від  18.12.1998  №2024  «Про  правовий  режим  зон  

санітарної  охорони  водних об'єктів» та стаття 34  Закону України «Про питну воду,  

питне водопостачання  та водовідведення») 

- забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території, будівництво  

очисних споруд зливової каналізації в місцях  випуску  стічних  вод, з урахуванням  

заходів визначених чинною містобудівною документацією на місцевому рівні; 

- з метою забезпечення екологічної безпеки під час розміщення, проектування  і 

будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, 

пов'язаних  з  використанням  вод забезпечити здійснення оцінка впливу на  довкілля  

у порядку, що визначається законодавством (стаття 22 Водного кодексу України); 

- провадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних 

ресурсів: обладнання житлових квартир водо-лічильниками; модернізація  

технологічного устаткування з метою мінімізації використання питних вод в 

технічних цілях; ліквідація непродуктивних витрат води; запровадження  

водозберiгаючих  технологій; будівництво систем зворотного і повторного  

водопостачання, зокрема будівництво станцій миття транспортних засобів з 

оборотним водопостачанням на автотранспортних підприємствах; 

- виконання заходів з  інженерної  підготовки  та захисту  території, зокрема  

при  освоєнні ділянок, що зазнають впливу  несприятливих  природних  процесів:  
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регулювання поверхневого стоку, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел 

струмків та балок; 

 

Заходи по охороні ґрунтів та земельних ресурсів: 

- проведення геохімічного  обстеження  на ділянках перспективного  освоєння  

щодо розміщення житлової  та  громадської  забудови,  з подальшим виконанням  у  

разі необхідності заходів з санації забруднених ділянок;  

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття з проведенням санації 

забруднених ділянок;  

- дотримання  вимог  щодо  санітарного  очищення  території;  100%  охоплення  

перспективних ділянок містобудівного освоєння планово-подвірною санітарною 

очисткою, подальший розвиток системи роздільного збору твердих побутових 

відходів;  

- створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення  

(відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного  

автотранспорту, відпрацьованих ртуть-вмісних ламп, комп’ютерної, малої та 

великогабаритної побутової техніки та інших вторинних ресурсів) з подальшою  

передачею на спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню;  

-  сприяння створенню та функціонуванню  підприємств,  зайнятих  збором  та  

утилізацією відходів;  

-  бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його 

механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву 

тощо; 

- контроль  за  ґрунтами,  що  ввозяться  для  використання  при  озелененні  та  

благоустрої територій;  

-  при  здійснення  будівельних  робіт  відповідно  до  ст.  48  ЗУ  «Про  охорону  

земель» забезпечити  заходи  щодо:  максимального  збереження  площі  земельних  

ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; зняття та складування у визначених 

місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення 

малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і 

промислових зон; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних  

ділянок;  дотримання  екологічних  вимог, установлених  законодавством України,  

при  проектуванні,  розміщення  та  будівництві об’єктів. 

 

Охорона біорізноманіття та ландшафтно-планувальні заходи: 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень села у відповідності з 

вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених 

пунктів»;  

- формування та догляд за зеленими насадженнями спеціального призначення 

(санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних  коридорів:  в  межах  

впливу автодоріг); насаджень обмеженого використання  (в  т.ч. ландшафтне 

впорядкування територій санаторних та оздоровчих закладів в межах їхнього  

відводу; внутрішньо-квартальне озеленення);   

- формування  локальних  місць  рекреаційного  використання  (скверів,  парків) 

з  їх благоустроєм  та  ландшафтною  організацією  (дендрологічний  склад,  малі 

архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому 

стані, створення та формування декоративних та ефективних в  екологічному  

відношенні, стійких  до техногенних навантажень насаджень, лісів і паркових зон;   

- організація екологічної мережі  за рахунок зелених  насаджень  загального 

користування, гідрографічної мережі, їх  прибережних  захисних  смуг, ландшафтно-
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рекреаційних зелених зон, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу 

та забезпечення сталого розвитку території села. 

 

Заходи з охорони здоров’я: 

Під час розроблення містобудівної документації – внесення змін до 

генерального плану с. Мироцьке передбачено виконання наступних вимог: 

1. Постанова головного державного санітарного лікаря України № 45 від 

01.12.1999 «Санітарні норми мікроклімату виробничих Приміщень»; 

2. Постанова Міністерства здоров’я України № 42 від 01.12.1999 «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих Приміщень»; 

3. Постанова Міністерства здоров’я України № 37 від 01.12.1999 «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

4. Наказ Міністерства здоров’я України № 54 від 02.02.2005 «Про затвердження 

державних санітарних Правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної 

безпеки України» 

5. Наказ Міністерства здоров’я України № 173 від 19.06.1996 «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів››. 

6. Наказ Міністерства здоров’я України  145 від 17.03.2011 «Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» 

7. Наказ Міністерства здоров’я України № 400 від 12.05.2010 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та Правил «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» 

8. Наказ Міністерства здоров’я України № 476 від 18.12.2002 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами 

електромагнітних полів›› 

9. Орієнтовні безпечні рівні впливу хімічних чинників у повітрі робочої зони 

(затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015 року) 

10. Гранично допустимі концентрації хімічних чинників у повітрі робочої зони 

(затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015 року) 

11. Значення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання 

хімічних речовин (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 

23.04.2015 року) 

12. Постанова головного державного санітарного лікаря України № 28 від 

01.07.1999 «Державні санітарні Правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» 

13. Наказ Міністерства здоров’я України № 1114 від 19.12.2013 «Про 

затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок» 

14. Наказ Міністерства здоров’я України № 30 від 23.02.2000 «Про 

затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць». 

 

В комплекс заходів, які застосовуються для зниження рівня захворюваності в с. 

Мироцьке включені основні напрямки державного нагляду за дотриманням вимог 

санітарного законодавства, вимог у галузі ветеринарної медицини та безпечності 

харчових продуктів. Основними напрямами забезпечення стабільного санітарно-

епідемічного благополуччя населення с. Мироцьке залишаються завдання: 

1. Забезпечення населення села питною водою, що відповідає вимогам 

Державних санітарних правил і норм ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною», в тому числі вдосконалення 



54 
 

систем водозборів; 

2. Належна, своєчасна утилізація побутових відходів з території села, 

здійснення сортування сміття; 

3. Забезпечення належного функціонування дитячих дошкільних навчальних 

закладів, лікувально-профілактичних закладів села централізованим водопроводом; 

4. Забезпечення населення села якісними сировиною, харчовими продуктами, в 

тому числі належне функціонування закладів роздрібної торгівлі харчовими 

продуктами, ринків села, тощо; 

5. Не допускати порушень вимог законодавства при погодженні будівництва чи 

розташування промислових, комунальних, об’єктів торгівлі на території чи в 

спорудах, які можуть мати шкідливий вплив на атмосферне повітря, або джерелами 

іонізуючого, неіонізуючого випромінювання, шуму, вібрації, інших фізичних 

факторів, які можуть нести загрозу здоров’ю населення, дотримання санітарно-

захисних зон промислових та інших об’єктів, тощо; 

6. Забезпечення систематичного, своєчасного проведення дезінфекційних, 

дезінсекційних та дератизаційних заходів згідно затвердження програм чи у випадку 

надзвичайних ситуацій; 

7. Забезпечення контролю за недопущенням виникнення і поширення 

інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних 

харчових отруєнь, масових інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних 

уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з 

радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань; 

8. Систематичне виконання санітарно-гігієнічних вимог в ході щорічних 

оздоровчих кампаній для дітей та інші завдання щодо локалізації та недопущення 

поширення інфекційних хвороб. 

Виконання заходів, передбачених містобудівною документацією, матиме 

позитивний вплив  на  всі складові навколишнього  середовища,  здоров'я  населення,  

покращення  умов життєдіяльності на території населеного пункту. 
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8.  ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ 

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ 

УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ) 
 

Оцінка альтернатив 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 

«Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке Бучанського району Київської 

області» та «План зонування території (зонінг) с. Мироцьке Бучанського району 

Київської області» була Прийнята наступна перспектива для вивчення наявних 

альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище: 1. «Варіант нульової 

альтернативи››; 2. «Варіант виконання проектних рішень». 

1. У «Варіанті нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного 

сценарію, за яким проект ДДП не затверджується. Цей сценарій можна розуміти як 

продовження поточних (в тому числі несприятливих) екологічних тенденцій, 

наведених у розділах 2, 3 та 4 цього звіту. Отже, за результатами аналізу визначено, 

шо в рамках сценарію «нульової альтернативи›› Подальший сталий розвиток села є 

неможливим, а зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та 

неефективного використання містобудівного ресурсу, хаотичного будівництва та 

погіршення екологічної ситуації у селі. 

2. «Варіант виконання проектних рішень» - прийнятий варіант. При виконанні 

проектних рішень забезпечено збалансований підхід у системі «розвиток населеного 

пункту - стан довкілля». При виконанні проектних рішень передбачені заходи, що 

направленні на зменшення/усунення/покращення стану навколишнього природного 

середовища. Забудова села буде відбуватися згідно з архітектурними рішеннями, які 

враховують вплив об’єктів на довкілля. Окрім того чимало інженерних рішень 

направлені на вирішення екологічних проблем села Мироцьке, (утилізація відходів, 

розчистка водойм, будівництво мереж водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання газопостачання, інженерного захисту та підготовки території, 

благоустрій та озеленення) генеральний план містить рекомендації для оздоровлення 

довкілля. Також важливим аспектом генерального Плану є врахування санітарно-

захисних зон санітарно-гігієнічного, охоронного, інженерно-геологічного та 

природоохоронного характеру, дотримання режиму обмеження господарювання в 

зазначених зонах при здійснені проектних рішень. Отже, варіант виконання 

проектних рішень є прийнятим і підлягає до реалізації під час розробки генерального 

плану с. Мироцьке. 

 

Опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

Здійснення СЕО відбувалося у 6 етапів: 

 

Етап І. Підготовчий:  

1.1. Ухвалення рішення про Проведення СЕО;  

1.2. Утворення Робочої групи із СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з 

усіма розробниками стратегії;  

1.3. Визначення кола органів влади, які братимуть участь у консультаціях;  

1.4. Визначення кола зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення 

громадськості до консультацій і участі;  

1.5. Інформування громадськості. 
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Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО:  

2.1. Визначення ключових екологічних проблем;  

2.2. Визначення просторових і часових меж оцінки; 

2.3. Проведення консультацій з природоохоронними органами та органами 

охорони здоров’я щодо того, яка інформація має бути включена до звіту про СЕО; 

2.4. Підготовка та подання замовником до уповноважених органів заяви про 

визначення обсягу СЕО стратегії;  

2.5. Визначення плану дій і графіка проведення СЕО. 

 

Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території села:  

3.1. Збір та аналіз інформації про стан складових довкілля, включаючи 

значення ключових екологічних показників;  

3.2. Проведення ЅWОТ-аналізу з точки зору екологічної ситуації; 

3.3. Проведення аналізу трендів стану довкілля. 

 

Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на 

довкілля та відповідність регіональним екологічним цілям):  

4.1. Оцінка ступеня врахування регіональних екологічних цілей в стратегічних і 

оперативних цілях стратегії; 

4.2. Проведення консультацій із громадськістю щодо екологічних цілей; 

4.3. Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 

характеру; 

4.4. Проведення оцінки впливу стратегії на складові довкілля та на стан 

здоров’я й добробут населення. 

 

Етап 5. Розроблення документації із СЕО та передача на ухвалення: 

5.1. Підготовка звіту про СЕО та рекомендацій щодо запобігання, скорочення 

або пом’якшення потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я 

населення, які можуть бути результатом реалізації стратегії;  

5.2. Обговорення документації, збір і врахування пропозицій зацікавлених 

органів влади та громадськості;  

5.3. Розроблення остаточного проекту документації із СЕО та передача до 

сільської ради для розгляду й ухвалення;  

5.4. Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації. 

 

Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження стратегії на довкілля: 

6.1. Створення системи моніторингу впливу стратегії на довкілля;  

6.2. Утворення робочого органу з моніторингу впливу стратегії на довкілля. 

 

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної 

екологічної оцінки можна виділити наступні фактори: 

- відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Мироцьке, через те 

що встановлені форми державної статистичної звітності передбачають збір, обробку 

та офіційну звітність лише по містам обласного Підпорядкування або 

адміністративним районам в цілому. Таким чином, висновки отримані в результаті 

аналізу статистичних даних мають Певний відсоток похибки; 

- обмежений рівень сприяння обласних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, в надані вихідних даних для виконання стратегічної екологічної оцінки 
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документів державного планування; 

- відсутність даних Про стан здоров'я мешканців населеного пункту; 

- обмеженість обсягу місцевого бюджету для здійснення замовлень на 

проведення екологічних досліджень території. 
 

9.  ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ  ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Створення системи моніторингу довкілля визначає порядок створення та 

функціонування системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної  

діяльності в районі, визначає основні завдання районної системи моніторингу  

довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу,  

принципи організації та функціонування  системи, взаємовідносини між суб'єктами  

під час створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, 

організаційний механізм її створення.  

Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання,  

оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 

прогнозування його змін і розроблення науково - обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання 

вимог екологічної безпеки.  

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту буде здійснюватися з  

метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час монтажу, 

експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків 

на навколишнє природне та соціальне середовище.  

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення  

нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись 

на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під  

час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.  

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної  

екологічної політики України на період до 2030 року», який буде уведений в дію 

основою моніторингу є система  показників  оцінки  реалізації  державної  екологічної  

політики, орієнтованих на індикатори сталого розвитку та завдання збалансованої 

екологічної політики.  

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих  

результатів. Для моніторингу наслідків реалізації ДДП для довкілля необхідно  

застосовувати екологічні індикатори, особливо ті, для яких є моніторингові дані. 

Чинними нормами не передбачається проведення планового моніторингу  стану 

кладовища, тільки під час закриття, повторного використання чи перепоховання. 

Проте, для запобігання розповсюдженню епідемій пропонується проводити планові 

аналізи стану ґрунту, води та повітря на території кладовища. Дані перевірки може  

здійснювати  державна санітарно-епідеміологічна служба за дорученням адміністрації 

кладовища або органу місцевого самоврядування. 

Проектом передбачено обов’язково надавати щорічно в текстовому та 

графічному форматі інформацію про: кількість  та  місце  розташування  стаціонарних 

джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-

захисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та  

дотримання граничнодопустимих викидів (ГДВ); об’єм утворення відходів, об’єм  

накопичення  відходів. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні  
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планованої діяльності, а саме:  

- періодичне (щоквартальне) проведення контролю якості атмосферного 

повітря в межах території;  

- періодичне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд;  

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;  

- ведення  обліку  відходів  щодо  операцій  у  сфері  поводження  з  відходами,  

а також забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, 

утворюваних внаслідок здійснення діяльності, згідно чинного законодавства. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих 

результатів. Система запропонованих в Стратегії індикаторів включає екологічні 

індикатори та індикатори здоров’я населення (див. табл. 9.1) 

Таблиця 9.1 

Екологічні індикатори та індикатори здоров’я населення, запропоновані в 

Стратегії 
Операційна ціль Індикатори 

Здорове населення села з 

максимальною тривалістю 

активного періоду життя 

- показники народжуваності та смертності;  

- показники смертності від хвороб системи кровообігу – 

артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та 

цереброваскулярних хвороб;  

- захворюваність на соціально-значущі хвороби;  

- кількість фізкультурно-спортивних залів та спортивних 

майданчиків;  

- рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та 

спортивно-масовою роботою;  

- кількість людей, в т.ч. дітей, охоплених різноманітними 

організаційними формами відпочинку та оздоровлення. 

Раціональне та екобезпечне 

господарювання 

- площа земель природно-заповідного фонду;  

- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел;  

- місцеві програми та плани, щодо яких проведено СЕО;  

- протяжність збудованих/реконструйованих водопровідних 

мереж;  

- скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти;  

- кількість побудованих, реконструйованих свердловин/станцій 

доочистки питної води;  

- відсоток охоплення населення села послугою з вивезення ТПВ; 

- кількість об’єктів на території села з використанням 

альтернативної енергетики; 

- кількість термомодернізованих будівель 

Збереження та відтворення 

якості довкілля 

- кількість екологічних навчальних курсів у програмах шкільних 

та вищих навчальних закладів;  

- кількість просвітницьких заходів, телевізійних передач та 

публікацій у засобах масової інформації з питань охорони 

навколишнього природного середовища та стану довкілля;  

- частка екологічної інформації у засобах масової інформації;  

- динаміка стану навколишнього природного середовища.  

- кількість видів рослин і тварин на території району, що 

підлягають охороні;  

- площа рекультивованих та відновлених земель;  

- відсоток розораності ґрунтів;  

- вміст забруднюючих речовин у ґрунті;  

- площа земель сільськогосподарського призначення;  
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- співвідношення площ природних та антропогенно змінених 

ландшафтів. 

 

З метою врахування індикаторів, зазначених в національній доповіді «Цілі 

сталого розвитку: Україна», кількість екологічних індикаторів доцільно розширити 

(табл. 9.2). 
Таблиця 9.2 

Додаткові екологічні індикатори 
Операційна ціль Індикатори 

Інноваційний та науковий 

розвиток економіки села на 

основі смарт-спеціалізації 

Частка сільськогосподарських угідь під органічним 

виробництвом у загальній площі сільськогосподарських угідь, 

%  

Площа земель органічного виробництва, тис. га 

Інфраструктурний 

розвиток територій та 

пріоритетна увага сільській 

місцевості 

Частка сільського населення, яке має доступ до 

централізованого водопостачання, %  

Частка сільського населення, яке має доступ до покращених 

умов санітарії, %  

Частка електротранспорту у внутрішньому сполученні, % 

Раціональне та екобезпечне 

господарювання 

Обсяг викидів парникових газів, % до рівня 1990 р.  

Частка скидів забруднених (забруднених без очистки та 

недостатньо очищених очищених) стічних вод у водні об’єкти у 

загальному обсязі скидів, %  

Частка спалених та утилізованих відходів у загальному обсязі 

утворених відходів, %  

Частка енергії, виробленої з відновлювальних джерел, у 

загальному кінцевому споживанні енергії, % 

Збереження та відтворення 

якості довкілля 

Частка площі територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду у загальній території села, %  

Запаси деревини в лісах, млн куб. м  

Частка площі сільськогосподарських угідь екстенсивного 

використання (сіножатей, пасовищ) у загальній території села, 

% 

 

Таблиця 9.3   

План моніторингу за станом навколишнього середовища 
Об'єкт 

моні-

торингу 

Параметр, що 

підлягає мо-

ніторингу 

Періодичність 
Хто проводить 

моніторинг 

Індикатори 

результатив-

ності 

1 2 3 4 5 

Повітря 

Якість 

атмосферного 

повітря в межах 

санітарно захисної 

зони 

1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність 

встановленим 

гранично 

допустимим 

концентраціям 

хімічних 

речовин ДСП 

201-97 

Лабораторно- 

інструментальний 

контроль викидів 

від стаціонарних 

організованих 

джерел викидів 

1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до 

укладеного договору  

Відповідність 

умовам Дозволу 

на викиди в 

атмосферне 

повітря від 

стаціонарних 
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джерел викидів 

та 

вимогам КНД 

211.2.3.063 - 98 

Відбір проб 

промислових 

викидів 

Вміст 

забруднюючих 

речовин в 

вихлопних газах 

автотранспортних 

засобів 

1 раз на рік 

Станції технічного 

обслуговування, яка 

відповідно атестована 

Відповідність: 

статті 9,10, 17 

ЗУ Про охорону 

атмосферного 

повітря № 2707-

ХП; ЗУ 3353-12 

від 28.04.2017 

ДСТУ 4276:2004 

та ДСТУ 

4277:2004 

Ґрунт 
В межах санітарно 

захисної зони 

Щоразу за пот-

ребою 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність 

встановленим 

гранично 

допустимим 

концентраціям 

хімічних і 

біологічних 

речовин 

Відходи 
Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Не рідше 1 разу 

на 2 дні 

Керівник відповідного 

підрозділу або інша 

відповідальна особа 

призначена наказом 

директора підприємства Умови 

зберігання 

відходів мають 

відповідати 

вимогам 

ДСанПіН 

2.2.7.029-99 

1 раз на 2 тиж-

ні 

Відповідальна особа 

призначена наказом 

директора підприємства 

Відповідно до 

плану переві-

рок / позапла-

ново 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники 

органів місцевого само-

врядування та місцевих 

громадських організацій 

Шум 
На межі санітарно 

захисної зони 

Щоразу за пот-

ребою 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність 

нормативам, що 

зазначені в 

Наказі № 173 

МОЗ України від 

19.09.1996 р. 

Соціальне 

середовище 

Населення 
Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю 

Позитивний 

настрій заці-

кавлених сторін 

на продовження 

співпраці 

Громадські 

організації 

Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю 

Позитивний 

настрій заці-

кавлених сторін 
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на продовження 

співпраці 

ЗМІ 
Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю 

Нейтральні або 

позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені 

сторони 

Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю 

Співпраця із 

зацікавленими 

сторонами 

 

Здійснення моніторингу виконання проекту генерального плану на довкілля, у 

тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної 

звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно 

впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи 

по їх усуненню. 

Перевищення індикаторів наведених у таблиці 9.2. вимагає активних дій  

сторони керівництва кладовища, а саме виконання позапланового моніторингу з 

метою  виявлення джерела забруднення та приведення його до нормативного стану 

Уповноваженим органом здійснення моніторингу наслідків виконання проекту 

детального плану для довкілля, у тому числі і для здоров'я населення визначити 

Матеївецьку сільську. 

Відповідно «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 року 

№1272 передбачено, що для здійснення моніторингу замовник документа державного 

планування (далі - замовник) розробляє заходи з урахуванням результатів 

громадського обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі 

проведення стратегічної екологічної оцінки та транскордонних консультацій (у разі їх 

проведення). Здійснення таких заходів забезпечує можливість: 

- виявлення наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а саме вторинних, кумулятивних, 

синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (на один, три-п’ять, 10-15 років, 

50-100 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

- запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, зумовлених 

виконанням документа державного планування; 

- виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку 

негативних наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення. 

З метою забезпечення систематичності та об’єктивності спостережень за 

змінами стану довкілля, у тому числі за станом здоров’я населення, замовник 

визначає: 

- зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх 

виконання; 

- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких 

показників відповідно до кожного з визначених у звіті про стратегічну екологічну 

оцінку наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення; 

- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких 

показників для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

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

населення; 

- методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та без 
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надлишкових витрат їх вимірювати; 

- періодичність вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення 

із цільовими значеннями; 

- засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, з урахуванням можливості виявлення негативних 

наслідків виконання документа державного планування, не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку. 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ) 

 

Село Мироцьке розташоване в центральній частині Київської області, на  

відстані  близько 80  км на північ до найближчого кордону держави.  Враховуючи  

географічне місце розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки 

для довкілля та здоров’я населення не очікуються. 

 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ  

 

Внесення змін до генерального плану села є основним видом містобудівної 

документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової 

стратегії планування та забудови території населеного пункту. 

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та 

зміст генерального плану населеного пункту». Генеральний план визначає основні 

принципи і напрямки планувальної організації та функціонального Призначення 

території, формування системи громадського обслуговування населення, організації 

вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної 

підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних 

природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, 

а також Послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і 

програми, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях,  

проведений аналіз  їх головних цілей, які  в тій чи іншій мірі визначають  передумови  

для  прийняття  проектних рішень/пропозицій  в  документі  державного планування.  

Мета та завдання зазначених документів приймались до уваги в  процесі розроблення  

містобудівної  документації  та  її стратегічної екологічної оцінки.  

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були 

використані наявні статистичні  дані,  офіційні  дані  обласних  та  місцевих  органів  

виконавчої  влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та у сфері охорони здоров’я населення. Основними  

джерелами  інформації  були: Регіональна доповідь  про  стан  навколишнього  

природного  середовища  у  Київській  області; дані Департаменту екології та 

природних ресурсів Київської ОДА;  ГУ Держпродспоживслужби в Київській області; 

ГУ статистики у Київській області; Басейнове управління водних ресурсів середнього 

Дніпра. В процесі роботи були проаналізовані доступні дані регіональних  галузевих  

управлінь,  характеристика комунальних об’єктів, інформація окремих підприємств, 

наукові звіти та публікації. 

В  разі якщо документ державного планування не буде затверджено очікується 

продовження визначених негативних тенденцій стану окремих складових  

навколишнього середовища. Стан поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься  
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без  змін, але може зазнавати  коливань  в  залежності  від  змін  кліматичних  умов  та  

активності  господарської діяльності на прибережних ділянках. В разі якщо не будуть 

реалізовані проектні рішення з розвитку транспортної  інфраструктури  села  щодо  

будівництва  нових  вулиць села, реконструкція вуличної  мережі  це  більш  ймовірно  

призведе до значного перевантаження транспортної мережі села, що погіршить умови 

життєдіяльності в зонах впливу вулиць та створить ризик шкідливих впливів на 

здоров’я населення. 

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів  

міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять  

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативного впливу на здоров’я населення. Також були розглянуті документи, що 

містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров'я. Аналіз 

також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та  цілі, які  

можуть  бути  вирішені  на  іншому  рівні  планування.  Результати  аналізу цілей та 

завдань екологічної політики визначених у розглянутих документах показали високу 

ступінь  відповідності  цілям  визначеним  в  проекті  внесення  змін  до  генерального  

плану с. Мироцьке. Документ державного планування враховує більшість з них і  

пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання. 

Проведений аналіз наслідків реалізації проектних рішень документу  

державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення виявив 

потенціал для позитивного впливу проекту  ДДП  на  навколишнє  середовище  та  

здоров'я  населення.  Водночас, були виявлені потенційні ризики негативних  впливів  

на навколишнє середовище, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих  

рішень,  прийнятих  в  проекті.  Реалізація окремих рішень  передбачає  збільшення  

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря,  що  

потенційно може  привести до погіршення якості повітря в зонах впливу  виробничо-

комунальних  підприємств.  Невиконання  відповідних  інженерно-конструктивних  та  

планувальних  заходів  підприємствами  (зокрема  організація  СЗЗ),  що визначається  

на  наступній  стадії  проектування  -  в  робочій документації,  створює ризики 

погіршення якості умов проживання на суміжних ділянках. Запропоновані Внесенням 

змін до генерального плану планувальні рішення та інженерно-будівельні заходи 

спрямовані на покращення якості довкілля. Визначений комплекс заходів  з  розвитку  

транспортної інфраструктури села, заходи з охорони навколишнього природного 

середовища. Проектом передбачається розвиток виробничої зони села, розміщення 

нових ділянок для розміщення об’єктів громадського обслуговування, що  

забезпечить створення нових робочих місць та сприятиме  економічному  розвитку  

населеного пункту, зростанню  добробуту  громадян.  

Формування ландшафтних та рекреаційних зелених зон з розміщенням  

спортивних майданчиків,  закладів  відпочинку,  установ  та  закладів  громадського  

обслуговування сприятиме комфортності умов проживання та покращенню здоров’я 

населення. 

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання заходів,  

визначених в містобудівній документації: розвитку транспортної інфраструктури 

села; заходів із охорони навколишнього  природного  середовища,  виконання  яких  є  

невід’ємною  складовою створення сприятливих умов життєдіяльності. Для частини  

рішень містобудівної документації,  що  носять  характер потенційних ризиків  для  

довкілля  при  їх  реалізації, був визначений комплекс заходів з усунення, зменшення, 

запобігання або контролю негативних можливих впливів на навколишнє  середовище,  

які можуть виникнути внаслідок реалізації окремих  рішень  містобудівної  

документації. Більшість запропонованих заходів носять інженерно-конструктивний  
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характер, реалізація яких має відбуватися в процесі наступних стадій проектування – 

детальні плани території та переважно проекти робочої документації на будівництво  

будівель,  споруд  а  також  мереж  інженерно-транспортної  інфраструктури.  

Інша частина заходів відноситься до сфери діяльності адміністративно-

контролюючих органів. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання  

стратегічних методів аналізу, таких як: цільовий аналіз, використання матриць, 

елементів SWOT-аналізу, аналіз контексту та вихідного стану довкілля.   

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним 

процесом проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення 

населеного пункту, що розвивається і трансформується, системами інженерно-

транспортної  інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування 

населення, благоустрою території, що відповідно  впливає  на  якість  довкілля  та  

комфортність проживання населення. Для проведення  моніторингу  впливу  

реалізації  рішень  містобудівної документації на довкілля наведені  основні  чинники,  

що  потребують  особливої  уваги  та  контролю.  Також  були запропоновані об’єкти 

моніторингу, визначені контрольні ключові параметри, що підлягають моніторингу, а  

також  їх  періодичність  та  установи  що  можуть  проводити  моніторинг.  

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування 

на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з 

веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і  

порушення, що негативно впливають на комфортність  проживання  населення,  і  

обґрунтувати  необхідні  заходи по  їх усуненню, а також  проводити  інформування  

громади  про  стан  реалізації  містобудівної  документації, поточні ускладнення та  

прогнозні терміни їх усунення. В  разі виникнення  значних шкідливих  впливів  для  

довкілля та здоров'я населення, що не можуть бути усунуті інженерно-

технологічними або адміністративно-управлінськими заходами органі місцевого 

самоврядуванням мають здійснювати перегляд та корегування документу  

державного планування. 

Село Мироцьке розташоване в центральній частині Київської області, на  

відстані  близько 80  км на північ до найближчого кордону держави.  Враховуючи  

географічне місце розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки 

для довкілля та здоров’я населення не очікуються 
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12. ДОДАТКИ 
 

 


