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Передумова та призначення звіту 
 
 Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 
державного планування. 
 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується 
згідно вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”. 
 Даний закон був 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 року про оцінку наслідків 
окремих планів та програм для довкілля. 
 Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного 
планування. 
 Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як системний 
процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що 
передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх 
інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.  
 

Перелік абревіатур 
 
СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ДДП – документ державного планування  

ГДК – граничнодопустима концентрація 

ГДР – граничнодопустимий рівень 

ГДС – граничнодопустимий скид 

ГДВ – граничнодопустимий викид 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ТПВ – тверді побутові відходи 

МВВ – місце видалення відходів 

ЧКУ – Червона книга України 
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Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 
зв’язок з іншими документами державного планування 

За обсягом та змістом проект «Внесення змін до генерального плану м. Буча» (далі – 
внесення змін до генплану) відповідає чинному законодавству України у галузі 
містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 
генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій» та завданню на розроблення проекту, затвердженого Замовником – Бучанським 
міським головою. 

Виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації 
здійснювалось відповідно до вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку” та з 
урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування, затверджених Міністерством екології та природних 
ресурсів України. При цьому здійснювався аналіз містобудівної документації щодо 
врахування вимог у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього 
природного середовища, що визначені в державних санітарних правилах, законах України, 
нормативно-правових актах та інших підзаконних актах у сфері містобудівної документації, 
що носять рекомендаційний характер. 

Внесення змін до генерального плану м. Буча стосуються території всього населеного 
пункту і пов’язані із: 
- зміною функціонального призначення територій; 
- необхідністю зміни магістральної вулично-дорожньої мережі; 
- необхідністю врахування рішень затвердженої в період 2014-2020 рр. містобудівної 

документації. 

Зміни до генерального плану не передбачають коригування наступних розділів: 
- природні умови та ресурси. Інженерно-будівельна оцінка території; 
- прогноз демографічного розвитку; 
- структура трудових ресурсів; 
- основні напрямки розвитку господарського комплексу; 
- розрахунок та розміщення установ обслуговування; 
- збереження об’єктів культурної спадщини; 
- зелені насадження; 
- протипожежні заходи; 
- інженерне обладнання; 
- інженерна підготовка і захист території; 
- обґрунтування та пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища; 
- перший етап реалізації проекту; 
- інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

Основними цілями проекту внесення змін до генерального планує:  
1. Врахування проекту ТЕО будівництва автомобільної дороги між автомобільною 

дорогою державного значення М-07 Київ-Ковель-Яготин та автомобільної дороги 
місцевого значення О101301 Гостомель-Берестянка-Мирча. 

2. Розвиток сельбищних територій міста відповідно до прогнозної чисельності населення з 
урахуванням рішень містобудівної документації, затвердженої в період 2014-2020рр. із 
забезпеченням містобудівного розвитку; 

3. Розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування; 
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4. Розвиток виробничої зони міста: ділянок промислового, комунального 
використання,транспортно-складських зон з урахуванням забезпечення санітарно-
гігієнічної сумісності з оточуючою сельбищною територією.  

5. Розвиток транспортної інфраструктури населеного пункту: організація вулично-
дорожньої та транспортної мережі, транспортних розв’язок на перетині вулиць та доріг 
для розвитку як внутрішньо міського, так і зовнішнього транспортного сполучення. 

6. Дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення 
санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища 
при визначенні проектних рішень з планувальної структури населеного пункту, 
визначенні функціонального використання території. 

7. Врахування та забезпечення охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини.  

Взаємозв’язок з іншими планами та програмами. 
Проект «Внесення змін до генерального плану м. Буча» розробляється у розвиток 

рішень Генеральної схеми планування території України, містобудівної документації 
регіонального рівня - «Схема планування території Київської області», (ДП 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Київ-2020р.), містобудівної документації місцевого рівня -
«Генеральний план м. Буча. Київської області» (УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2014 
рік) затверджений рішенням Бучанської міської ради №2124 від 17 березня 2015 року, 
детальні плани територій, затверджені в період 2014-2020рр (згідно переліку, наведеному у 
Завданні на розроблення проекту). 

Досягнення сталого розвитку будь-якого населеного пункту 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. 
Внесення змін до генерального плану населеного пункту є головним документом державного 
планування, що визначає перспективне функціональне використання території. 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 
функціонування населеного пункту. 

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. Оцінка 
можливості та шляхи врахування цих положень та завдань приведені у розділі 5 даного звіту. 

 
Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів виконавчої 

влади під час розроблення проекту внесення змін до генерального плану м. Буча та 
здійснення СЕО. 

 
Робота над проектом документу державного планування була розпочата у травні 2021 

року,  після підписання договору про виконання проекту. Здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документу державного планування відбувалось одночасно з 
розробленням проекту містобудівної документації. Попередній розгляд та узгодження ескізу 
проектних пропозицій містобудівної документації відбувались під час робочих зустрічей у 
вересні та жовтні 2021р.  
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В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту внесення 
змін до генерального плану 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 було опубліковано на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради: 
https://www.bucha-rada.gov.ua//на початку жовтня 2021р..Повідомлення про оприлюднення 
Заяви згідно з вимогами частини 4 статті 10 та частини 4 статті 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» були надруковані у двох місцевих газетах: 
«Бучанськіновини» випуск №40 (863) від 08.10.2021р. та газета «Вперед » випуск №81-82 від 
08.10.2021р. 

Протягом встановленого періоду громадського обговорення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки пропозиції від зауваження та пропозиції були 
відсутні. 

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного 
планування було надіслано місцевим органам виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони 
здоров’я населення.  

Від Департаменту екології та природних ресурсів Київської  ОДА були отримані 
пропозиції, які в основному стосувались урахування вимог Закону України ”Про стратегічну 
екологічну оцінку”, щодо: здійснення стратегічної екологічної оцінки наслідків для довкілля 
та його окремих складових; відображення застосованих методів що використовуватимуться 
під час стратегічної екологічної оцінки; здійснення аналізу статистичної інформації та 
прогнозування динаміку їх змін; врахування виправданих альтернатив; розроблення 
екологічних індикаторів, методів та критеріїв для моніторингу наслідків виконання 
документу державного планування для моніторингу впливу на зовнішнє природне 
середовище.  

Від Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА зауваження до обсягу стратегічної 
екологічної оцінки документу державного планування були відсутні і запропоновано 
врахувати наслідки, що потенційно можуть вплинути на стан довкілля , у тому числі 
здоров’я населення при реалізації проекту ДДП. 

Надані пропозиції були проаналізовані та враховані під час здійснення СЕО та 
підготовки звіту, в частині питань, які вирішуються у документі державного планування 
(внесення змін до генерального плану населеного пункту) згідно вимог ДБН Б.1.1-15:2012 
«Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також у відповідності до вимог ЗУ 
«Про стратегічну екологічну оцінку», з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених 
Міністерством екології та природних ресурсів України та інших державних норм та 
стандартів в сфері містобудування. 

 

https://www.bucha-rada.gov.ua/
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Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено 
2.1. Природні умови території. 

Місцеположення, рельєф. 
Територія що проектується розташована в межах Київського Полісся і представляє 

собою акумулятивну рівнину.   
В орографічному відношенні територія представляє собою полого хвилясту рівнину, з 

слабим ухилом на схід, в сторону р.Ірпінь. Населений пункт розташований на підвищеній 
території, що є вододілом між басейнами річок Буча та Рокач.  

Абсолютні відмітки поверхні змінюються від 106-113мБС у заплавах річок до 158-
164мБС на вододільних ділянках, що розташовані на західній околиці міста. Переважні 
ухили поверхні території 2-3%, на окремих ділянках схилів балок і берегах штучно 
створених водойм можуть досягати 8-15% і більше. 

 
Клімат. 

Клімат території атлантико-континентальний з м’якою зимою і нежарким літом. 
Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних 
показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за 
даними багаторічних спостережень по метеостанції “Немішаєве” (161мБС). 

Температура повітря: січень: – 6,3 ºС, липень: +18,8 ºС, середньорічна: + 6,6 ºС, 
абсолютний мінімум: – 34 ºС, абсолютний максимум: + 39 ºС. 

Тривалість безморозного періоду: - середня 157 днів, - найбільша 178 (1951р.). 
Глибина промерзання ґрунту (МС “Фастов”): середня 85 см, максимальна 151см. 
Середньорічна відносна вологість повітря: 79 %.  
Атмосферні опади (МС “Ворзель”): середньорічна кількість 587 мм: в т. ч. теплий 

період - 389мм, холодний -  198мм; середньодобовий максимум (МС “Київ, обсерваторія”): 
41 мм;  спостережний максимум (МС “Київ, обсерваторія”): 103 мм (20.07.1902 р.). 

Висота снігового покриву (МС “Київ, обсерваторія”): середньодекадна28 см,  
максимальна 75 см. 

Кількість днів із стійким сніговим покривом (МС “Київ, обсерваторія”): 102. 
Особливі атмосферні явища – середня/ найбільша кількість днів на рік:  тумани 40/ 67 

днів,  заметілі 9/20 днів, грози 31/44 днів, град 1,4/4 днів,  пилові бурі (МС “Київ, 
обсерваторія”) 1,8 /8 днів. 

Швидкість вітру, середньорічна: 2,7 м/с 
Максимальна швидкість вітру (можлива) (МС “Київ, обсерваторія”): 17м/с - кожний 

рік, 21-22 м/с - один раз  в 5-10 років, 23-24 м/с – один раз в 15-20 років.  
Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: холодний період: ПдСх - 16,2%  

теплий період: ПнЗх - 19,7% 
Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 

 
Період року Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 
Холодний період  8,0 10,0 10,0 16,2 13,6 15,0 13,8 13,4 11,4 
Теплий період  13,0 11,0 8,1 10,0 10,4 12,7 15,0 19,7 17,3 
Рік 10,9 10,6 8,9 12,6 11,7 13,7 14,5 17,1 14,8 
 
За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з підвищеним 

природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується 
несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування 
України за потенціалом забруднення), тому розміщення тут промислових підприємств, 
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особливо І-ІІІ класу шкідливості, що здійснюють викиди шкідливих речовин в атмосферу не 
рекомендується.   

Згідно з архітектурно-будівельним кліматичним районуванням території України 
(ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”) територія віднесена до І архітектурно-
будівельного кліматичного району - Північно-Західний. 

В цілому, кліматичні умови для планувальної організації території сприятливі.  
 
Геологічна будова 
 
У геоструктурному відношенні район що розглядається приурочений до перехідної 

зони сполучення двох регіональних геологічних структур: Українського щита (північно-
східний схил) і Дніпровсько-Донецької западини (південно-західний борт), унаслідок чого в 
геологічній будові території виділяють два структурних яруси: докембрійські кристалічні і 
глибоко метаморфізовані породи та продукти їх руйнування (фундамент) і потужна товща 
осадового покриву - відклади мезозою і кайнозою. 

Геологічні умови зумовлені геотектонічною будовою території, що складена 
потужною товщею (декілька сотень метрів) осадових відкладів. В геологічній будові 
приймають участь відклади юрської, крейдяної, палеогенової, неогенової систем. Зверху 
територія перекрита суцільним шаром четвертинних піщано-глинистих відкладів (пісків, 
суглинків, супісків, глин).  

 
Мінерально-сировинні ресурси. 
 
У відповідності з геологічною будовою мінерально-сировинна база території району, 

що розглядається в ДДП, представлена сировиною цегельно-черепичною та іншими 
корисними копалинами. 

Характеристика родовищ корисних копалин приведена за даними ДНВП “Геоінформ 
України” для тих родовищ, що мають розвідані і затверджені запаси корисної копалини. 

 
В межах міста Буча наявне одне родовище корисних копалин. 
Ястремщинське родовище глини, наглинку, (сировина-цегельно-черепична), що не 

розробляється. Розташоване у північно-східній частині міста, в межах кварталу обмеженого 
вулицями Сілезька, Тургенєва, Грибоєдова. Потужність порід від 19 до 29м; Довжина 
пластоподібного горизонтального тіла від 390 до 790м, ширина від 200 до 750м. Запаси 
затверджені протоколом ТКЗ Мінгео УРСР  № 3417, у 1972р. Балансові запаси станом на 
01.01.2018р. складають за категоріями:  

Глина: А-1341, В-3129, С1-5453 тис.м3;  А+В+С1 – 9923 тис.м3.  
Наглинок: А-399, В-664, С1-994 тис.м3;  А+В+С1 – 2057 тис.м3.  
 
В проекті містобудівної документації розглядається також територія БучанськоїМТГ, 

яка поширюється на відстань до 25 км від м. Буча. Мінерально-сировинна база на території 
Бучанської МТГ характеризується наявністю наступних родовищ корисних копалин, що 
мають розвідані і затверджені запаси. 

 
Мироцьке родовище торфу, розташоване на відстані понад 1 км від північно-західної 

межі міста, біля с. Мироцьке, в заплаві р. Рокач. Ступінь промислового освоєння: осушені. 
Корисні копалини (компонети), галузь застосування: - торф, сировина паливно-енергетична. 
Торф низинний, потужність покладу – 2,09 м. 

Бучанське родовище торфу, розташоване на південній околиці міста Буча, в заплаві р. 
Буча. Ступінь промислового освоєння: осушені. Корисні копалини (компонети), галузь 
застосування: - торф, сировина паливно-енергетична. 

 



 
 

 

10 

Бабинецьке родовище (ділянка Здвиженська), що не розробляється. Корисна 
копалина: Ліпарит, Пісок кварцовий. Галузь застосування: Сировина скляна. Розташоване в 
с.Бабинці, на відстані близько 12 км у північно-західному напрямку від межі м. Буча. Запаси 
затверджені протоколом ТКЗ УРСР  № 5720, у 1969р. Балансові запаси станом на 
01.01.2018р. складають за категоріями:  

Пісок кварцовий: А-91, В-254, С1-0 тис.т;  А+В+С1 – 345 тис.т.  
 
Блиставицька ділянка Ірпінського  родовища підземних питних вод, що не 

використовується. Корисна копалина: Води питні та технічні.Ділянка розташована 
орієнтовно в 3-4 км на південний захід від с. Лубянка. Водоносний горизонт: Водоносний 
еоценовий теригенний горизонт. Запаси затверджені протоколом у 1977р. , останні геолого-
економічна переоцінка запасів у 2016 р. . Балансові запаси складають за категоріями: А- 2,1, 
В- 2,8, С1- 5,15 тис. м3/ добу;  А+В+С1 – 10,05 тис. м3/ добу. 

Бучанська ділянка Ірпінського родовища підземних питних вод, що використовується. 
Корисна копалина: Води питні та технічні. Ділянка розташована орієнтовно на території м. 
Буча. Водоносний горизонт: Водоносний еоценовий теригенний горизонт. Запаси 
затверджені протоколом у 1977р , останні геолого-економічна переоцінка запасів у 2016 р. . 
Балансові запаси складають за категоріями: А- 3,96, В- 1,18, тис. м3/ добу;  А+В - 5,14 тис. м3/ 
добу. 

Крім того, за інформацією наданою Держгеонадра, в межах Бучанської МТГ наявні 
торфові родовища та ділянки родовищ з прогнозними ресурсами:Вирівка та ділянка Шибене 
родовища Тянка. 

Ділянка Шибене родовища Тянка розташована на північно-західній околиці 
Бучанської МТГ, на південь від с. Соснівка Вишгородського району, в заплаві р. Здвиж, торф 
низинний , середня потужність покладу 1,56м. 

Родовище Вирівка розташоване близько 1 км на схід від с. Луб’янка, на південній 
околиці с. Вороньківка, заплава річки Кізка, торф низинний, середня потужність покладу – 
1,55м. 

Наявна база будівельних корисних копалин є одним із чинників перспективи 
економічного розвитку. Для визначення можливості та доцільності розробки родовищ що не 
розробляються необхідне виконання техніко-економічного обґрунтування, з урахуванням 
існуючого та перспективного землекористування, можливості забезпечення принципів 
сталого природокористування. 
 

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.  

 
Стаціонарні джерела 
Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення обумовлені 

діяльністю різногалузевих промислово-комунальних підприємств, що розташовані на всій 
території міста.  
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Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
проводиться згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки.  

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення в м. Буча у 2010 – 2020 роках, без урахування викидів СО2, тонн. 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Викиди 
забруднюючих 
речовин 

294 293 160 128 16 30 22 25 49,5 46 44,2 

 
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 тонн 
забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю), що на 5,8% менше, ніж у 
2019 році, в тому числі діоксиду сірки – 4,3 тонн, діоксиду азоту 26,1 тонн. 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.  

Територіально переважна більшість стаціонарних джерел викидів зосереджені на 
ділянках виробничо-комунального призначення, що розташовані майже по всій території 
міста. Найбільші утворення виробничо-комунальних, складських підприємств розташовані в 
південно-західній частині міста, районі вул. Будівельна, Яблунська, Промислова; у північній 
частині міста, в районі вул. Л. Качинського; вздовж залізниці ділянки виробничого 
призначення сформовані в районі вулиць Депутатська та Залізничний пров., вул. Горького, 
вул. Тарасівська. Це такі підприємства як: ВАТ “Науково-дослідний інститут склопластиків і 
волокна”, ТОВ “Бучанський завод склотари”, Кооператив ”Асфальтобетонщик”, ЗАТ 
“Меліоратор”, ВАТ “Південтеплоенергомонтаж”, ПП “Деліція+” та інші. Також окремі малі 
ділянки виробничо-комунального використання розташовані розосереджено у центральній, 
південній та західній частинах міста. 

Основними забруднюючими речовинами є окисли вуглецю, окисли азоту, сірчаний 
ангідрид, пил, двоокис марганцю, окисли хрому, зварювальний аерозоль, уайт спірит.Окрім 
цього, вагомий внесок у забруднення атмосфери додають котельні підприємств тепло-
енергопостачання міста, основною забруднюючою речовиною від яких є діоксид вуглецю. 

Ділянки в межах нормативних параметрів санітарно-захисних зон підприємств є 
зоною потенційного забруднення, де можливі перевищення ГДК забруднюючих речовин у 
повітрі, особливо під час несприятливих кліматичних умов. 

 
Пересувні джерела 
Більшу частину викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста вносять 

пересувні джерела викидів, переважно автотранспорт. Доля викидів автотранспорту складає 
в залежності від року 87 - 99% від загальної кількості викидів від стаціонарних та 
пересувних джерел. 

 
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел забруднення в м. Буча, без урахування викидів СО2, тонн. 
Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
викиди/ 
(% від всього 
об’єму) 

1959 
(87%) 

1936 2104 2091 2018 
(99%) 

Н.д. * * * * * 

*- у 2016 - 2020 рр. розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від 
пересувних джерел забруднення не проводилися.  
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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. 

 
Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки 

потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини. Якість повітря може 
погіршуватись з причини експлуатації технічно зношеного транспорту, недосконалої 
організації дорожнього руху, стану дорожнього покриття. Найбільш несприятлива ситуація 
складається на центральних магістральних вулицях міста. Найбільші інтенсивності 
автомобільного руху в тому чисті транзитного відмічаються по вул. Нове шосе, Ковельська 
(Варшавське шосе), Шевченко, Вокзальна, Яблунська (колишня Кірова).  

Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у місті відсутні.  
Моніторинг стану атмосферного повітря на території міста проводився установою ДУ 

«Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Протягом 
2020 року були проведені моніторингові дослідження стану атмосферного повітря за 
показниками азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, аміаку в зоні впливу 
наступних джерел забруднення: підприємства Кооператив «Асфальтобетонщик», (вул. 
Промислова, 5); ПАТ «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» (вул. 
Тарасівська, 32 та вул.); в зоні впливу автодоріг Київ-Ковель (вул. Вокзальна, 101);  Буча-
Ірпінь-Київ (по вул. Садова ЗОШ №9 та на перехресті вулиць Яблунська - Вокзальна). За 
результатами 159 проведених досліджень атмосферного повітря перевищення ГДК 
відмічались у 3 дослідженнях за показником азоту діоксид, що виявлено в житлові забудові 
зони впливу автотранспорту – траса Київ-Ковель м. Буча, вул. Вокзальна, 101.  

 
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект внесення змін до генерального плану 

не буде затверджений. 
 
Аналіз ситуації з забрудненням повітряного басейну в місті 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 міста, 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. 
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Забезпечення відповідності стану повітря санітарним нормам на території житлової 
забудови через регулювання впливу котелень підприємств тепло-енергопостачання міста 
необхідно здійснювати за рахунок планувально-конструктивних будівельних і технологічних 
рішень котелень при їх реконструкції та технічному переоснащенні, з впровадженням 
теплових установок сучасного типу: тепло-гідромеханічні генератори, теплові насоси та 
інших альтернативних джерел теплопостачання (когенераційні установки, геліосистеми). 

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. Водний басейн 
Поверхневі води. 
Згідно з гідрологічним районуванням України місто знаходиться в межах Поліської 

області надмірної водності.  
Гідрографічна мережа території що проектується представлена річками, озерами, 

ставками найбільші з яких є техногенного походження.  
В межах території що розглядається протікають дві річки, що є лівими притоками р. 

Ірпінь. Річка Буча (інша назва р. Бучанка) протікає по південно-східній межі міста, річка 
Рокач по північній межі міста. 

Річка Буча впадає у р. Ірпінь на відстані близько 3 км від східної межі міста. Річка 
Буча має довжину 36 км, похил 2,0 м/км, площу водозбірного басейну 301 км². За 
прийнятими відповідно до Водного кодексу України критеріями відноситься до категорії 
малої річки. Долина трапецієвидна, завширшки 4 км. Річище слабкозвивисте, шириною 5 м. 
Використовується на потреби рибництва та водопостачання. Бере початок в селі Мотижин, 
далі протікає поблизу сіл Колонщина, Миколаївка, Буча, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя, 
поміж містами Ірпінь та Буча і впадає у річку Ірпінь біля селища Гостомель. Русло ріки в її 
нижній течій, трансформовано в мережу меліоративних каналів в межах заплави. 

Річка Рокач впадає у р. Ірпінь на відстані близько 2 км від північно-східної межі міста. 
Річка Рокач має довжину 19 км, похил 2,8 м/км, площу водозбірного басейну 115 км². За 
прийнятими відповідно до Водного кодексу України критеріями відноситься до категорії 
малої річки. Долина трапецієвидна, завширшки 3-3,5 км. Річище слабкозвивисте, шириною 
2-4 м. Бере початок біля села Діброва, далі протікає поблизу населених пунктів Немєшаєво, 
Мироцьке, поміж містом Буча і селищем Гостомель впадає у річку Ірпінь біля селища 
Гостомель. Русло ріки в її нижній течій, в межах заплави трансформовано в мережу 
меліоративних каналів в межах заплави. 

По характеру гідрологічного режиму дані річки відносяться до типу річок переважно 
снігового живлення. Коливання рівня води характеризується чітко вираженою весняною 
повінню, низькою літньо-осінньою і зимовою меженню. Влітку та восени спостерігаються 
щорічні короткочасні дощові паводки.   

Особливості гідрологічного режиму річок басейну р. Ірпінь головним чином 
обумовлені значним зарегулюванням поверхневого стоку, інтенсивним меліоративним 
освоєнням заплав і річкової долини в цілому, а також спорудженням (після створення 
Київського водосховища) захисної дамби в гирлі річки, для захисту річкових долин басейн р. 
Ірпінь від  затоплення водами Дніпра 

В результаті значного антропогенного навантаження на гідрологічний режим ріки 
Буча її природний режим стоку є штучно зміненим.  Характеристика рівневого режиму ріки 
приведена за даними розрахунків, виконаних Інститутом водних проблем і меліорації (згідно 
матеріалів «Обгрунтування територіального розвитку міста Ірпінь з урахуванням 
перспективного містобудівного освоєння прилеглих до заплав та заплавних територій річок 
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Ірпінь і Бучанка територій» (ІВПіМНААН, м.Київ – 2018р.)). Відмітки повеневого 
затоплення 1%-ї забезпеченості на р. Буча становлять на вході в місто 115 м БС, у гирлі річки 
- 107,8м БС, з максимальними підвищеннями в створах на відстані 3,5 км від гирла 
(залізничний міст) – до 113 м БС, та на відстані 4,15 км від гирла (автомобільний міст) – 
114 мБС. 

 
Відповідно оновленої топографічної зйомки, на території м.Буча наявно понад 30 

природних та штучних водойм (озера, в т.ч. на місці колишніх кар’єрів, ставки, копанки). 
Найбільші з них мають площу водного дзеркала відповідно: кар’єр рекультивований з 
островом 23,13га біля вул. Кірова (басейн р. Буча); кар’єр склозаводу рекультивований 
5,85га (басейн р. Буча); озеро в заплаві р. Буча біля залізничного мосту 2,61га; ставки біля 
вул. Гагаріна 0,19га і 0,11га (басейн р. Буча); став 3,1га біля вул. Паркова (басейн р. Рокач); 
ставки біля вул. Радгоспна 0,43га і 0,1га (басейн р. Рокач). Дані водойми не 
використовуються як джерело водопостачання.  

Існуючі водойми міста є складовими елементами екологічного каркасу населеного 
пункту. Для підтримання даних водойм в належному санітарному стані необхідно виконання 
інженерних заходів з їх розчистки та ландшафтного упорядкування прибережних захисних 
смуг. 

Підземні водні ресурси. 
В гідрогеологічному відношенні територія знаходиться в межах правобережної 

частини Дніпровського артезіанського басейну.  
Згідно з геологічною будовою та геоструктурними особливостями території 

виділяються такі водоносні горизонти та комплекси: 
1. Водоносний комплекс четвертинних відкладів (аIV; аІІІ1

2; evdII-III; fII; gII). 
2. Водоносний горизонт у відкладах полтавської серії олігоцен-міоцену та 

харківської серії еоцен-олігоцену (P3-N1pl-P2-3hr). 
3. Водоносний горизонт еоценових відкладів (P2). 
4. Водоносний горизонт сеноманських відкладів (K2s). 
5. Водоносний горизонт континентальних відкладів середньої юри (J2b). 
6. Водоносний комплекс тріщинної зони кристалічних порід докембрію (AR-PR). 
Водоносні горизонти та комплекси розділені між собою такими слабо проникними та 

водотривкими товщами, що мають регіональне розповсюдження: 
1. Товща київських мергелів (P2kv), що розділяє водоносні горизонти в еоценових та 

більш молодих відкладах. 
2. Бат-келовейська глинисто-алевритова товща (J2bt-J3k), що відокремлює 

водоносний горизонт континентальних відкладів середньої юри та водоносний 
горизонт сеноманських відкладів. 

Мергельно-крейдяна товща верхньої юри має локальне розповсюдження. 
Практичне значення для організації централізованого водопостачання тут мають 

водоносні горизонти бучаксько-канівський та сеноман-келовейський водоносні комплекси. 
Дані водоносні горизонти експлуатуються КП «Ірпіньводоканал» для забезпечення 
господарсько-питного водопостачання чотирьох населених пунктів.Слід зазначити, що 
централізоване водопостачання м. Буча є складовою частиною єдиної системи 
водопостачання регіону Ірпінь-Буча-Ворзель-Гостомель. 

Протягом 2011-2016 рр. Підприємством ДП «Українська геологічна компанія» за 
технічним завданням КП «Ірпіньводоканал» була виконана повторна геолого-економічна 
оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Ірпінського родовища по ділянках 
Ірпінська, Бучанська, Ворзельська, Гостомельська, Блиставицька, Шевелівська. Згідно з 
виконаними останніми дослідженнями дані водоносні горизонти мають наступну 
характеристику. 

Водозбагаченими відкладами бучацько-канівського водоносного горизонту є дрібно-, 
середньозернисті піски, що залягають на глибинах 20-36м в долинах річок і 66-70 м на 
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вододілах. Потужність водоносного горизонту складає в середньому 25м. Глибина залягання 
статичного рівня станом на 2016 р. змінюється в межах від + 0,8 до 5 м у долинах річок і до 
54 м на вододілах. Над покрівлею водоносного горизонту залягає відносно водотривка товща 
мергельних глин еоцену потужністю від 7 до 30 м, у підошві  - щільні мергельно-крейдяні 
відклади верхньої крейди. Водоносний горизонт напірний, середня величина напору складає 
близько 20  м. Дебет експлуатаційних свердловин складає 1,66- 11,1 дм3/с при зниженні рівня 
на 4,3-38,0м. 

За хімічним складом підземні води бучацько-канівського водоносного горизонту є 
гідрокарбонатними кальцієвими, магнієво-кальцієвими з сухим залишком, що змінюється в 
межах від 200 до 466 мг/дм3, загальною жорсткістю – від 3,0 до 6,7 ммоль/дм3, водневим 
показником – від 6,6 до 8,2 од. рН; вміст заліза загального становить < 0,1-2,87 мг/дм3, 
марганцю - <0,001-0,73 мг/дм3, амонію - <0,01-0,7 мг/дм3. Живлення водоносного горизонту 
відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, розвантаження – в річкову мережу 
та шляхом експлуатації водозабірних свердловин. 

Водозбагаченими відкладами сеноман-келовейського водоносного горизонту є 
різнозернисті (дрібнозернисті) піски з прошарками пісковиків, вапняків і алевритів, що 
залягають на глибинах 68-120 м. Потужність водоносного комплексу складає в середньому 
30 м. Глибина залягання статичного рівня станом на 2016 р. змінюється в межах від 10 до 50 
м. Над покрівлею водоносного комплексу залягає відносно водотривка товща мергельно-
крейдяних відкладів верхньої крейди потужністю від 7 до 28 м, у підошві – щільні глини, 
алеврити і алевроліти середньої юри. Водоносний горизонт напірний, середня величина 
напору складає близько 50 м. Дебет експлуатаційних свердловин досягає 2,0-5,0 дм3/с при 
зниженні рівня на 13,7-55,0 м. 

За хімічним складом підземні води сеноман-келовейського водоносного комплексу є 
гідрокарбонатними кальцієвими, натрієво-магнієво-кальцієвими з сухим залишком, що 
змінюється в межах від 230 до 370 мг/дм3, загальною жорсткістю – від 3,6 до 5,8 ммоль/дм3, 
водневим показником – від 7,0 до 8,1 од. рН; вміст заліза загального становить < 0,1-0,75 
мг/дм3, марганцю - <0,001-0,25 мг/дм3, амонію - <0,01-0,6 мг/дм3. Живлення водоносного 
горизонту відбувається за рахунок перетікання із водоносних горизонтів, що залягають вище 
по розрізу, розвантаження – у річкову мережу та шляхом експлуатації водозабірних 
свердловин. 

Питні води обох водоносних горизонту та комплексу мають стабільний хімічний 
склад, який протягом багаторічної експлуатації (39 років) не змінився.  

За літологічними та гідродинамічними показниками бучацько-канівський водоносний 
горизонт та сеноман-келовейський водоносний комплекс є захищеними від забруднення з 
поверхні землі. Природну захищеність підземних вод бучацько-канівського водоносного 
горизонту забезпечує товща київських мергелів потужністю 6,5-30,8 м, сеноман-
келовейського водоносного комплексу – мергельно-крейдяна товща верхньої крейди 
потужністю 7,0-28,0 м. 

В тому числі були проведені лабораторні дослідження якості питних підземних вод. 
За результатами досліджень визначено, що за хімічним складом вода у бучацько-канівських 
відкладах ділянок родовища не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною» за вмістом заліза загального (до 2,87 
мг/дм3), марганцю (до 0,73 мг/дм3), амонію (до 0,70 мг/дм3). Вода у сеноман-келовейських 
відкладах ділянок родовища не відповідає вимогам нормативу за вмістом заліза загального 
(до 0,75 мг/дм3), марганцю (до 0,25 мг/дм3), амонію (до 0,60 мг/дм3). Тому підземна вода 
потребує водопідготовки для доведення даних хімічних показників до санітарних норм. 

За результатами досліджень вмісту радіонуклідів вода свердловин ділянок родовища 
відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. За санітарно-бактеріологічними показниками 
підземні води здорові. 

В рамках геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод 
Ірпінського родовища, за висновками експертизи величина прогнозного зниження рівня води 
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в експлуатаційних та проектних свердловинах ділянок Ірпінського родовища на 
розрахунковий строк експлуатації водозабору, який визначений на 25 років (з 2016р.), не 
перевищуватиме допустимого зниження. 

За результатами геолого-економічної оцінки станом на 01.01.2017 р. на 
розрахунковий термін 25 років балансові експлуатаційні запаси питних підземних вод 
загальнодержавного значення ділянок Ірпінська, Бучанська, Ворзельська, Гостомельська, 
Блиставицька, ШевелівськаІрпінського родовища питних підземних вод у відкладах 
бучацько-канівського водоносного горизонту та сеноман-келовейського водоносного 
комплексу, за умови збереження існуючої водогосподарської обстановки та доведення якості 
води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною», затверджені протоколом ДКЗ України № 3802 від 25.01.2017 р., у 
кількості: 

 
№ 
з/п 

 
Назва ділянки 

Код 
класу 

запасів 

Запаси за категоріями, м3/добу 
А В С1 А+В+С1 

Бучацько-канівський водоносний горизонт 
1 Ірпінська:      

Ірпінська-1 (Стоянка, ВК-1) 111 60 2390 - 2450 
Забучівська (Забуччя, ВК-2-1) 111 1470 2030 - 3500 
Ірпінська-2 (водозабір ВУГКГ, 
ВК-2-2) 

111 1080 - - 1,08 

ВУВКГ (діючий водозабір  
м. Ірпінь, ВК-5) 

111 4010 1310 - 5320 

Всього по ділянці: 111 6620 5730 - 12350 
2 Бучанська 111 3720 580 - 4300 
3 Ворзельська (діючий водозабір 

смт Ворзель, ВК-6) 
111 250 1950 - 2200 

4 Гостомельська (діючий водозабір 
смт Гостомель, ВК-8) 

111 1230 70 - 1300 

5 Блиставицька (Блиставиця, ВК-3) 111 2100 2800 - 10050 
122 - - 5150 

6 Шевелівська (Шевелівка, ВК-4) 111 600 1300 - 4200 
122 - - 2300 

Всього по водоносному горизонту: 14520 12430 7450 34400 
Сеноман-келовейський водоносний комплекс 

1 Ірпінська 111 350 - - 350 
2 Бучанська (діючий водозабір м. 

Буча, ВК-7) 
111 240 600 - 840 

3 Ворзельська 111 130 - - 130 
4 Гостомельська 111 280 - - 280 
Всього по водоносному комплексу: 1000 600 - 1600 
Разом по родовищу: 15520 13030 7450 36000 

 
Запаси по діючому водозабору смт Коцюбинське (ВК-9) Ірпінського родовища 

питних підземних вод, який КП «Ірпіньводоканал» не експлуатує, затверджені протоколом 
УкрТЗК від 03.11.1977р. № 3838 з запасами 1,4 тис.м3/добу, залишаються без змін. 

Станом на 2016 р. ділянки «Блиставиця» (ВК-3), «Шевелівка» (ВК-4) не введені в 
експлуатацію (не освоєні). Ділянки «Забуччя» (ВК-2-1) та «Стоянка» (ВК-1) освоєні 
частково. Слід зазначити, що за даними КП «Ірпіньводоканал» землі водозаборів 
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«Блискавиця» і «Шевельовка» розпайовані, що ускладнює проектування та будівництво 
водозаборів.  

За даними ПДРГП «Північгеологія» від 15.02.2007 р. прогнозні ресурси підземних вод 
по основних горизонтах і комплексах в Києво-Святошинському районі становлять 615,3 тис. 
м3/добу, в т.ч.: 

− водоносний горизонт в еоценових (бучацько-канівських) відкладах – 72,8 тис. 
м3/добу; 

− водоносний горизонт в сеноман-келовейських відкладах – 542,5 тис. м3/добу; 
Таким чином, в районі є обсяги підземних вод для збільшення водовідбору. Для цього 

необхідно проведення пошукових робіт та гідрогеологічних досліджень для виявлення нових 
ділянок водозаборів, з подальшим затвердженням експлуатаційних запасів підземних вод.  
 За даними КП «Ірпіньводоканал» станом на листопад 2021р. місто Буча охоплене 
централізованим водопостачанням на 96%, господарсько-побутовою каналізацією на 83%. 
 

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 міста, з будівництвом очисних споруд у місцях випуску зливової 
каналізації у водні об’єкти. 

Власні каналізаційні очисні споруди на території міста відсутні. Система 
централізованої каналізації міста підключена до каналізаційної мережі м. Києва. При цьому, 
слід зазначити, більша частина каналізаційного обладнання і мереж знаходиться в 
зношеному стані. Частина індивідуальної забудови каналізовані на вигреби.  

Враховуючи мілководність наявних у місті ставків, озер створюються передумови для 
розвитку анофелогенних ділянок, площа та місце яких може змінюватися кожного року. 
Майже всі водойми є анофелогенними. Відстані від них до житлової забудови становлять від 
15 до 40м.  

Спостереження за станом водних об’єктів Київської області проводяться 
Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського за гідрохімічними 
показниками. Відбір проб проводиться в тому числі на р. Ірпінь до водозбірного басейну 
якого відносяться річки Буча, Рокач. За даними спостережень у 2020 році середній вміст 
розчиненого у воді кисню у більшості річок був задовільним і знаходився у межах 8,49-13,53 
мгО2/дм3. Характерними забруднюючими речовинами були сполуки азоту, сполуки важких 
металів, феноли. Межі коливань нітратної форми азоту складали 1,3-5,6 ГДК (за середнім 
вмістом). У 2020р. відбулось деяке підвищення вмісту у воді сполук міді. Середньорічні 
концентрації перевищували ГДК у 2-4 рази, а максимальні разові у р. Ірпінь досягали 9-10 
ГДК. Вміст сполук цинку залишався стабільним. Фіксувалось деяке збільшення забруднення 
сполуками маргану. У р. Ірпінь разові концентрації досягали рівня ВЗ і становили 13 ГДК. 
Конценрації фенолів дещо зменшились до рівня 1-2ГДК. Нафтопродукти, СПАР не 
перевищували відповідні нормативи. 

За даними ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хворобМОЗ 
України» за результатами моніторингу, що проводився щоквартально у визначених місцях, а 
саме вода водойми по вул. Інститутська, рекреаційна зона за санітарно-хімічними та 
мікробіологічними показниками, відхилення було виявлено за показниками індексу ЛКП 
6200 КУО/дм3, залізо 0,31 мг/дм3, БСК 4,22 мгО2/дм3. 

Відповідно даних Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища у Київській області моніторинг впливу якості води р. Буча на стан річки Ірпінь 
здійснював Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ у 2018 році, у 
створі спостереження на р. Ірпінь, 28 км,  смт. Гостомель (вплив вод р. Буча). Відібрано та 
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проаналізовано  4 проби води, за 35  показниками. Перевищення ГДК буди зафіксовані по 
марганцю у 4 пробах, залізу – 3, нітритах 1 пробі, по міді 4, сульфатах 2, кисень 2 проби.  

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних 
об’єктів  за 2017-2020рр. приведені у таблиці (відповідно матеріалів Регіональних доповідей 
про стан навколишнього природного середовища у Київській області). 
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Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних  створах, (мг/л). 
 

Місце спостереження за якістю 
води 

Показники складу та властивостей 
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ОБРВ (1990 р.)*    100,0 300,0  40,0 0,05  <6,00  0,05 0,01 0,75 0,10 0,08 0,001 
 за 2020р. 
Озеро, м. Буча, вул. Інститутська  4,05 360 83,9 50,1 1,12 19,3   8,98     0,31 0,85  
 за 2019р. 
Озеро, м. Буча, вул. Інститутська  3,52 335 31,2 70,9 0,42 22,7   8     0,22 0,12  
 За 2018р. 
р. Ірпінь, 28 км,  
смт. Гостомель, вплив вод р. Буча 8,2 4,5 415,3 101,2 54,5 0,62 7,75 0,05 35,9 9,2 0,34 0,005 0,09  0,45 0,20 0,026 

 За 2017р. 
р. Ірпінь, 28 км, смт. Гостомель, 
вплив вод р. Буча 10,1 4,9 474,0 63,8 56,4 0,41 5,7 0,05 32,9 9,3 0,22 0,005 0,07 - 0,42 0,07 0,02 

*Узагальнений перелік граничнодопустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води 
рибогосподарських водойм. 
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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 річки Буча та 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 річок Ірпінь та Буча зменшення 
їх 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 
розвиненої 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 міста мережею зливової каналізації, 
обумовлює подальше забруднення водойм поверхневим стоком, що формується на території 
міста. 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. 
 

2.4. 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. 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 міської ради 
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 
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На території міста найбільше антропогенне навантаженя 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.  

Паспортизовані склади для зберігання пестицидів, мінеральних добрив та 
агрохімікатів на території міста відсутні. 

Забруднення ґрунтів за рахунок видалення твердих побутових відходів в місті  
відсутнє, оскільки відходи вивозяться на полігони смт. Бородянка згідно угод. У випадку 
несвоєчасного збирання та знешкодження сміття можливе механічне забруднення ґрунтів.  

Санітарна очистка міста здійснюється спеціалізованими підприємствами КП 
”Бучанське УЖКГ” та МПП ”Рада” (забезпечує роздільний збір сировини з подальшою 
переробкою). Відсоток охоплення населення системою планово-подвірної санітарної очистки 
становить 96%. 

Екологічно несприятливими об’єктами є 3 діючі кладовища. 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. 

Моніторинг стану грунтів на території міста проводився установою ДУ «Київський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Протягом 2020 року, за 
результатами щоквартальних спостережень за станом грунтів за фізико-хімічними 
показниками (запах, вміст вологи, аміак, нітрати) та санітарно-токсикологічними 
показниками (кадмій, мідь, свинець, цинк) в контрольних точках в межах житлової забудови 
м. Буча перевищень не виявлено. 

 
Поводження з відходами. 
Утворювачами відходів на території міста є: населення, промислові та комунальні 

підприємства, установи і організації різних форм власності.  
Аналіз тенденцій обсягів утворення та показників поводження з відходами по м. Буча 

здійснений згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки (дані 
Головного управління статистики у Київській області), згідно встановлених державних 
регламентів збору статистичної звітності. 

 
Утворення та поводження з відходами1, т 

Показники 

2010р 2015р 2017р 2020р 
I–IV 

класів 
небезп. 

у т.ч. I–IІІ 
кл.небезп. 

I–IV 
класів 
небезп. 

у т.ч. I–IІІ 
кл.небезп. 

I–IV 
класів 
небезп. 

у т.ч. I–IІІ 
кл.небезп. 

I–IV 
класів 
небезп. 

у т.ч. I–IІІ 
кл.небезп. 

Утворено1 934,6 49,0 11169,0 4,9 4437,1 15,6 2172,4 3,5 
Утилізовано Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. - - 1,2 - 
Спалено Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. - - - - 
Видалено у спеціально 
відведені місця чи об’єкти Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. - - - - 

Накопичено протягом 
експлуатації у місцях 
видалення відходів на 
кінець року2 

- - - - - - - - 

1 – з 2015 року -з урахуванням відходів , утворених у домогосподарствах; 
2 – дані щодо активних (діючих) підприємств, організацій, установ, уключених до регіональних 

реєстрів видалення відходів. 
 



 
 

 

22 

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 місті 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.  

На території Бучі полігон твердих побутових відходів відсутній. У зв’язку з цим 
вивезення ТПВ здійснюється автотранспортом спеціалізованих установ на санкціоноване 
сміттєзвалище ТОВ «Утилсервіс» смтБородянка, розташоване на відстані орієнтовно38 км за 
адресою:Київська область, Бородянський район, смтБородянка, пров. Жовтневий, 9.  

Рідкі побутові відходи вивозяться до централізованих мереж каналізації КП 
«Ірпіньводоканал» за адресою: м. Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу, б/н, біля р. Бучанка, район 
БКЗ. 

Санітарна очистка міста здійснюється спеціалізованими підприємствами КП 
”Бучанське УЖКГ” та МПП ”Рада” (забезпечує роздільний збір сировини з подальшою 
переробкою). Відсоток охоплення населення системою планово-подвірної санітарної очистки 
становить орієнтовно 96%. 

В місті наявні підприємства, що здійснюють діяльність у сфері поводження з 
небезпечними відходами: МПП «РАДА»,  ТОВ «СНГ ПЛЮС», ТОВ «ЕКОІНТЕЛ». 

Застосування у місті 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». 

 
Земельні ресурси. 
Територія Бучі згідно з рішенням Київської обласної ради ІV скликання «Про 

встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» від 22.10.2004 р. № 219-17- 
ІV в існуючих межах складає 2658,1 га.  
Використання території міста наведене у таблиці. 

 
Існуюче використання території міста 

 

Показники Одиниця 
виміру 

Сучасний 
стан 

1.01.2021 р. 
Територія в межах населеного пункту, всього: га 2658,1 
у тому числі:   
Житлова забудова, всього -  //  - 944 
− садибна -  //  - 816,6 
− багатоквартирна -  //  - 127,4 
Громадська забудова -  //  - 80,2 
у тому числі:    
− територія під громадськими об’єктами   52,4 
− територія під спортивні об'єкти  27,8 

Виробничо-комунальна, складська забудова -  //  - 140 
-  у тому числі кладовище -  //  - 14,7 
Транспортна інфраструктура, всього -  //  - 160,8 
у тому числі:    
− вулично-дорожньої мережі -  //  - 140 
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− зовнішнього транспорту -  //  - 20,8 
Ландшафтно-рекреаційна та озеленена територія, 
всього 

-  //  - 592,2 

у тому числі: -  //  -   
− зелені насадження загального користування  -  //  - 49,7 
− вуличне озеленення (в проектних рішеннях 

входить до червоних ліній) 
 127 

− зелені насадження спеціального      
призначення 

-  //  - - 

− держлісгосп (в проектних рішеннях на 5,0га 
буде розміщене кладовище) 

-  //  - 44,4 

− зелені насадження в межах забудови -  //  - 272 
− території закладів відпочинку і туризму -  //  - 88,1 
− садівничі товариства -  //  - 11 
Водні поверхні -  //  - 52,3 
Землі сільськогосподарського використання 
(городи, пасовища та охоронна зона 
магістрального газопроводу) 

-  //  - 
481,3 

Охоронна зона магістрального газопроводу (не 
входить до розрахунку, тому що враховується в 
різних видах використання) 

 
95,2 

Інші території -  //  - 207,3 
 

 
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 (підтоплення частини території міста, можливість 
затоплення окремих ділянок повеневими водами). Антропогенне навантаження на ґрунтове 
середовище відбувається в меншій мірі (водопроникні вигрібні ями приватної забудови, 
відсутність розвинутої 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 міста, так і 
місцевими програмами з розвитку житлово-комунального господарства міста. 

Виконання цих заходів та раціональне використання земельних ресурсів при 
містобудівному освоєнні території є особливо важливим для досягнення цілей та напрямків 
землекористування, визначених місцевими та регіональними програмами в сфері сталого 
соціально-економічного розвитку міста.  

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, окремі ділянки 
яких частково розміщуватимуться в існуючих межах міста Буча.  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. 
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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.  

2.5. Фізичні фактори впливу. 
Електромагнітне забруднення. 
Джерелами електромагнітного випромінювання на сельбищні території міста є базові 

станції мобільного зв’язку, трансформаторні підстанції, повітряні лінії електропередачі. 
На території міста Буча розташовано понад 20 джерел ЕМВ  - станції мобільного 

зв’язку, таких як ЗАТ ”КиївстарДж.Ес.Ем.”, ТОВ ”Астеліт”, ВАТ ”Укртелеком”, ЗАТ 
”Український мобільний зв'язок”, ”Українські радіосистеми”. Згідно ДСНіП № 239-96 зі 
змінами (Наказ Міністерства охорони здоров'я від 13.03.2017 №266) - встановлення фактів 
дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться підприємствами, установами, 
закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої влади з питань охорони 
здоров’я. 

Опорною підстанцією у місті є ПС «Буча-тягова», напругою 110/10кВ. Передача та 
розподіл електроенергії між споживачами міста здійснюється по лініях електропередачі 
110кВ та 10кВ через підстанції 110/10кВ та трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-
10/0,4кВ). 

З метою обмеження впливу повітряних ліній електропередач (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 міста. 

 
Акустичне забруднення. 
Основними джерелами акустичного забруднення території міста є залізниця, 

магістральні вулиці з підвищеною інтенсивністю транспортних потоків. Додатковим 
джерелом епізодичного акустичного впливу є функціонування Гостомельського аеродрому 
АНТК “Антонов”. 

 
Залізничний транспорт. 
Шумове забруднення від залізниці, що перетинає місто в південно-східній частині 

міста, має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту. 
Як планувальне обмеження по даному фактору в проекті передбачена санітарно-

захисна зона 100м від колій основного руху, та 50 м. від під’їзних колій (у відповідності з 
ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.1.6). В межах даних параметрів рівні шуму можуть перевищувати 
нормативні параметри 65 дБА. В межах нормативних параметрів СЗЗ, частково знаходиться 
житлова забудова, переважно приватний сектор.  

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
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На ділянках впливу залізниці на житлову забудову, за умов неможливості досягнення 
нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, необхідно виконувати спорудження 
шумозахисних екранів. Здійснення спеціальних шумозахисних заходів, з урахуванням 
забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, дозволить зменшити 
параметри СЗЗ до 50 м. 

 
Автомобільний транспорт. 
Основним джерелом акустичних навантажень, в межах міста є автомобільні дороги по 

яким проходять транзитні автомобільні потоки.  
Основними ділянками значних акустичних навантажень від автотранспорту з 

перевищенням ГДР є магістральні вулиці, на ділянках яких може утворюватись підвищена 
інтенсивність транспортного руху. Найбільші інтенсивності автомобільного руху, в тому 
числі транзитного, можуть відмічатися на ділянках магістральних вулиць Нове шосе, 
Ковельська (Варшавське шосе), Шевченко, Вокзальна, Яблунська (колишня Кірова).  

Як планувальне обмеження в проекті передбачається формування санітарного розриву 
100 мдля автодороги Київ-Ковель зі смугою озеленення шириною 10 м, відповідно вимог 
ДСП№173 (п.5.25).  

Моніторинг акустичного забруднення на території міста проводився установою ДУ 
«Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Протягом 
2020 року, проводились дослідження від основних джерел шумового навантаження: 
автодорога Буча-Ірпінь-Київ. У проведених дослідженнях шуму в межах житлової забудови 
вздовж траси м. Буча вул. Вокзальна, 101, вул. Склозаводська (НВК Берізка), вул. Яблунська, 
7 (в районі Бучанська АЗПСМ №3), перевищень не виявлено. 

Комплекс заходів з організації вулично-дорожньої мережі прийнятий рішеннями 
містобудівної документації направлений на формування раціональної мережі магістральних 
вулиць та розподілення транспортних потоків, в тому числі транзитних. Для забезпечення 
нормативних рівнів шуму на території житлової забудови, на ділянках існуючої забудови та 
вздовж проектних доріг передбачається формування зелених насаджень в межах червоних 
ліній, а також при необхідності застосування шумозахисних заходів для першої лінії 
забудови.  

 
Акустичний вплив від аеродрому. 
В межах зони впливу міста розташований Аеродром  Київ/Антонов-2, який  має  

статус  міжнародного  і  належить  Державному підприємству  “АНТОНОВ”. Контрольна 
точка аеродрому розташована на відстані орієнтовно 3,7 км від північної межі міста. 
Аеродром має одну ЗПС RWY15-RWY33 розмірами 3502х56 м. Магнітні курси (МК) 
виконання польотів: МК149º та МК329º. Діючі  маршрути  проходять  над  житловими 
масивами таких населених пунктів: Гостомель, Ірпінь, Буча, Блиставиця, Луб’янка, Київ та 
інших. 

На замовлення експлуатанта аеродрому була виконана науково-проектна 
документація «Карта зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму для 
аеродрому Київ/Антонов-2» (Науково-дослідний центр екологічних проблем аеропортів 
Національного авіаційного університету, Київ – 2020р.). 

Відповідно зазначеної науково-технічної документації були визначені зони 
обмеження забудови з умов авіаційного шуму ”Г” , ”Б”, ”В” для розрахункових сценаріїв 
поточного (2019-2020р.р.) та прогнозного (на 2025р.) періодів.  
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Згідно  з  отриманими  результатами,  для  поточного  та перспективного сценаріїв 
розрахунку та відповідно до вимог АПУ №381 та ДСП № 173, зони  обмеження  житлової  
забудови  визначаються  на  основі  критерію  максимального рівня  звуку  для  нічного  (7:00  
–  23:00)  періоду  доби  (станом  на  2019/2020)  та максимального  рівня  звуку  для  денного  
(7:00  –  23:00)  періоду  доби  (станом  на  2025). Зазначені зони обмеження  житлової  
забудови відображені в графічній частині проекту ДДП, на відповідних схемах планувальних 
обмежень проекту ДДП. 

Встановлено,  що  в  межах  зон  обмеження  забудови  (Г, Б та В)  на приаеродромній  
території  аеродрому  Київ/Антонов-2  розташовується  житлова  і громадська  забудова. В 
цілому, у перспективі 5 років прогнозується зростання площ еквівалентних рівнів звуку за 
рахунок збільшення обсягів авіаційних перевезень; в той же час за показником  
максимальних  рівнів  звуку  відбувається  поліпшення  акустичної обстановки за рахунок 
виведення з експлуатації шумних типів ПС (зокрема,  IL76, AN26 та інших). 

Можливість виконання вимог ДСП №173 (Додатки 18,19) щодо рівнів авіаційного 
шуму на приаеродромній території залежить від планомірного  впровадження  заходів  щодо  
зменшення  шуму  на  аеродромі Київ/Антонов-2 шляхом обмеження або заборони польотів 
ПС вповноваженими органами з питань цивільної авіації відповідно до рекомендацій 
Повітряного Кодексу України (ст. 84,  ч.3),  та  поступової  їх  заміни  сучасними,  менш  
шумними,  з  урахуванням  заходів, спрямованих  на  зменшення  рівня  шуму  в  аеропорту  
та  поблизу  нього  на  основі Збалансованого  підходу  до  регулювання  авіаційного  шуму  
(ст.  84,  ч.4). 

 
Радіаційний стан. 
Джерела радіаційного забруднення техногенного походження на території міста 

відсутні.  
Моніторинг радіаційного забруднення на території міста Буча проводиться установою 

ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Протягом 
2020 року, було проведено 22 дослідження радіаційного фону по вулицям Енергетиків, 
Вокзальна, Богдана Хмельницького, Яблунській. За результатами досліджень перевищень 
допустимих рівнів не виявлено. 

З метою захисту населення від іонізуючого випромінювання техногенного 
походження, при проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами 
радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація 
радіологічної якості) відповідно до НРБУ 97 і документу «Основні санітарні правила 
забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені МОЗ України від 02.02.2005р. № 54. 
 

2.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт. 
Буча розташована в центральній частині поліського краю(Область Київського 

полісся). Це територія поширення мішано-лісових Поліських ландшафтів: переважно 
моренно-зандрові слабкохвилясті рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, а 
також зандрові рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами, 
низинними болотами. 

Сучасний стан ландшафтів району що оцінюється характеризується вищім від 
середнього (40-50%) відсотком площі природних елементів в загальній площі кожного виду 
ландшафту. 

Природні ландшафти найбільше збереглися у північній, північно-східній частині 
міста, на ділянках санаторно-оздоровчих та рекреаційних закладів. Також ділянка 
природного ландшафту знаходиться у західній частині міста – квартал № 87 Клавдієвського 
лісництва ДП «Клавдієвське лісове господарство» з переважанням сосни і дубу. За 
категорією лісі квартал відноситься до рекреаційно-оздоровчих лісів. В північно-західній 
частині міста наявні незабудовані ділянки, сільськогосподарського призначення, на яких 
сформувалась трав’яна степова рослинність. 
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Природні ландшафти на урбанізованих територіях неминуче зазнають змін в тій чи 
іншій мірі. Через значний рівень господарського освоєння території природні ландшафти в 
м. Буча змінені господарською діяльністю. Переважна частина території в межах міста 
представляє собою антропогенний тип ландшафту у виді забудованої сельбищної та 
виробничої зон міста.  

В межах міста зелені насадження є найважливішим елементом містобудування, 
фактор, що має велике значення в санітарно-гігієнічному, архітектурно-планувальному і 
соціальному відношенні. Розвиток зеленого господарства міста виконується переважно за 
рахунок створення локальних зелених зон, паркових насаджень, скверів, підтримання 
існуючих об’єктів зеленого господарства, проведення робіт по озелененню парків та клумб, а 
також за рахунок фруктово-декоративних садів на присадибних ділянках та прибудинкових 
територіях малоповерхової забудови. Актуальним аспектом сьогодення є забезпечення 
догляду зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових масивів, вздовж вулиць і 
доріг міста.  

Характеристика рослинного та тваринного світу району що розглядається приведена з 
використанням матеріалів Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища в Київській області у 2019 р. 

Київська  область  розташовується  на  стику  природних  зон  Полісся  та Лісостепу,  
тому  тут  поєднуються  характерні  для  цих  природних  зон  типи рослинності. Окремою 
складовою є також інтрозональна рослинність річкових долин, зокрема Ірпеня та інших  
менших приток Дніпра.  

Природний рослинний покрив представлений переважно угрупованнями лукі 
соснових лісів, широколистяних лісів (здебільшого дібров), болотних фітоценозів.  

Рослинність району що оцінюється представляють переважно дубово-соснові, рідше 
грабово-дубово-соснові із сосни звичайної (Pinussilvestris), дуба звичайного (Quercusrobur) 
та граба звичайного (Carpinusbetulus), місцями в поєднанні з сосновими лісами. Також значні 
площі займають сільськогосподарські землі на місці дубово-соснових лісів, місцями в 
поєднанні з луками. Тут поширені сосново-дубові ліси, з домішкою липи, горобини, ірги та 
інших видів дерев. Чагарниковий ярус представлений жимолостю татарською, бруслиною 
європейською, свидиною червоною, бузиною червоною. Флористичне ядро травостою – 
бореальні види: ожика волосиста, заяча капуста звичайна, костриця овеча, смовдю гірська, 
вероніка лікарська, нечуйвітер волохатенький та зонтичний 

У заплавах річок сформована болотна рослинність, це - низинні трав'яні і трав'яно-
мохові, місцями а поєднанні з лісовими болотами і луками  та сільськогосподарські землі і 
сіяні луки на місці осушених болот. Флористичне ядро меліорованих заплав з рештками 
первинної водно-болотяної рослинності складають: очерет звичайний, осока гостра та 
прибережна, вербозілля звичайне, зюзник європейський, бодяк польовий, м’ята водяна та ін. 

В межах території міста деревні насадження представлені переважно сосною, дубом, 
також наявні клен, береза, липа.  

Детальний опис тваринного світу даної території не може бути здійснений через 
недостатню вивченість. Недостатньо вивчена фауна безхребетних тварин області, яка 
складається не менш ніж декількох тисяч видів.  

Серед видів тварин що зустрічаються найчастіше на території даного регіону можна 
віднести наступні. У лісах: серед ссавців – їжак, кріт, куниця, борсук, заєць-русак, білка, 
лисиця; серед птахів – куріпка, рябчик, дрізд, зозуля, дятел, синиця, сова, перепел, чаплі 
крук, ворона, грак; серед плазунів – гадюка, ящірка, вуж, мідянка. А сільськогосподарських 
угіддях: ссавці – миші, хом’яки, серед птиць – жайворонок, куріпка, шуліка чорний. У 
населених пунктах: серед ссавців – кажани, миші, пацюк чорний; серед птахів – голуб, 
ластівка, дрізд, зяблик, сич, голуб сизий, горобець, сорока, ворона. Всього на території 
Київської області знайдено 88 видів безхребетних тварин внесених до третього видання 
Червоної книги України.  
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З метою збереження біорізноманіття регіону була розроблена Регіональна схема 
екологічної мережі в Київській області” (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, м. Київ – 
2011р.), яка була затверджена Рішенням Київської обласної ради від 07.10.2014р. № 849-43-
VI. Відповідно Регіональної схеми екологічної мережі в Київській області її складові 
елементи на території м. Буча відсутні.  

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації в межах міста Буча існуючі та перспективні для заповідання об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні. 

В межах Бучанської МТГ розташовані три об'єкти ПЗФ:  
- лісовий заказник місцевого значення «Ворзельський», площе. 84,0918 га, який 

оголошено  рішеннями Київської облради від 20.11.2003р. № 133-10-XXIVта від 21.06.2012р. 
№ 365-19-VI, який розташований у смт Ворзель; 

- ботанічна пам’ятка природи «Тюльпанове дерево», площею 0,2 га, що оголошена 
рішенням Київського облвиконкому №5 від 12.01.87р. та розташована на території смт 
Ворзель; 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці», площе. 47,9 га, який 
оголошений рішенням Київської обласної ради від 23.07.2009р. № 490-25-V на землях ДП 
«Клавдієвське лісове господарство» біля села Луб’янка. 

Відповідно до Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та 
об'єктів екологічної мережі зазначені території та об'єкти ПЗФ включено до переліку 
території екомережі Київської області, як ключові. 

 
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 міста відбуватиметься відповідно чинного генерального плану 
міста, 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. 

 
2.7. Об'єкти історико-культурної спадщини. 

Згідно Постанови КМ України «Про затвердження Списку історичних населених місць 
України» від 26.06.2001 р. № 878 м. Буча не входить до Списку історичних населених місць 
України, однак має свою культурну спадщину, належна охорона якої можлива тільки за 
умови детального виявлення, вивчення її об’єктів та природних ландшафтів, що пов’язані з 
ними. 

До переліку історично-культурних пам’яток Бучанського району, які знаходяться на 
балансі Відділу культури, національностей та релігій БМР входять: 

Історичні пам’ятки: 
1. Пам'ятник Слави - м.Буча,вул. Горького (ЄДРПОУ 26473919) -На меморіалі вказані імена 
воїнів Радянської Армії, загиблих при звільненні міста Буча в листопаді 1943 року і жителів 
міста Буча, що пішли воювати на фронт в роки Великої Вітчизняної Війни (1941-1945) і не 
повернулися додому; 
2. Пам'ятник загиблим воїнам в період ВВВ - м.Буча,вул. Яблунська 15 вул. Кірова(ЄДРПОУ 
26473919); 
3. Пам'ятник загиблим в Афганістані - м. Буча на розі вулиць Вокзальної та Нове Шосе 
(ЄДРПОУ 26473919); 
4. Пам'ятник ліквідаторам на Чорнобильській АЕС - М.Буча, вулиця Чкалова (ЄДРПОУ 
26473919); 
5. Пам'ятний знак у вигляді розгорнутої книги з пером на постаменті Михайлу Булгакову — 
відкритий 15 травня 2011 - Буча, вулиця Інститутська (ЄДРПОУ 26473919); 
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6. Пам'ятний знак на місці колишньої садиби родини письменника М.Булгакова - Буча, 
вулиця Інститутська (ЄДРПОУ 26473919). 

Архітектурна пам’ятка : 
1. Колишня державна дача академіка Є.О.Патона присвячений сім’ї видатного українського 
ученого зі світовим ім’ям Є.О.Патона  - (ЄДРПОУ 26473919). 

 
Окрім того в межах міста знаходяться ново виявлена пам’ятка архітектури – будинок 

радника правління Києво-Ковельської залізниці Штамма (вул.Києво-Мироцька). 
Вищезазначені об’єкти нанесені на кресленні генерального плану умовними 

позначками.  
Органам місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства, необхідно 

провести роботи з виготовлення облікової документації для ново виявлених пам’яток та 
встановлення охоронних зон пам’яток.  

 
Якщо проект внесення змін до генерального плану не буде затвердженим  стан 

об’єктів культурної спадщини міста Буча не зазнає змін. 
 

2.8. Соціально-економічне середовище 
Кількість наявного населення м. Буча на 1 січня 2021 р. становила 37,3тис. осіб. 

Житловий фонд м. Бучі на 1.01.2021 р. становив 1068,0т ис. м2 загальної площі. Структура 
житлового фонду представлена багатоквартирними житловими будинками – 468,0тис. м2 та 
будинками з присадибними ділянками – 600,0тис. м2 

Середня житлова забезпеченість становить 28,6 м2/чол. 
Характеристика установ та підприємств обслуговування на існуючий стан 

№ 
з/п 

Найменування установ та підприємств 
обслуговування Одиниця виміру 

Існуюча місткість 
установ та 

підприємств 
обслуговування 

Установи народної освіти 

1. Заклади дошкільної освіти місце 2305 
2. Заклади загальної середньої освіти місце 4745 
3 Міжшкільні ресурсні  центри місць  
4 Позашкільні установи  місце 150 

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення 
1 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без 

стаціонару 
відвідувань у зміну 460 

2 Станція екстреної медичної допомоги спецавтомобіль 5 
3 Центри зайнятості населення базового 

рівня 
відвідувач  

Фізкультурно-спортивні споруди 
1. Спортивні спеціалізовані центри га - 
2 Стадіони га 4,66 

3 Спортивні зали загального користування, 
включаючи приміщення реабілітаційного 
призначення 

м2 площі підлоги - 

4 Басейни криті та відкриті загального 
користування 

м2 площі дзеркала 
води 

250 

5 Кінноспортивна школа об’єкт  
Установи культури і мистецтва, культові споруди 

1 Універсальна зала зали місце - 
2 Клубні установи та центри дозвілля місце 366 
3 Кінотеатри  місце 320 
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№ 
з/п 

Найменування установ та підприємств 
обслуговування Одиниця виміру 

Існуюча місткість 
установ та 

підприємств 
обслуговування 

4 Міські масові бібліотеки 
 

тис.од. збереж. 
(чит.місць) 

59,489 
(62) 

5 Культові споруди об’єкт  
Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування 

1. Магазини м2 торгової площі 22000 
2 Ринкові комплекси м2 торгової площі 2400 

3 Підприємства харчування  (заклади 
ресторанного господарства) 

місце 
 

1345 

4 Підприємства побутового 
обслуговування 

робоче місце 75 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та 
підприємства зв’язку, юридичні, правопорядку 

1 Відділення зв’язку об’єкт 3 
2 Відділення і філії банківських установ операційне 

місце 
11 

3. Юридичні консультації робоче місце 6 
4 Нотаріальна контора робоче місце 3 
5 Опорний пункт охорони порядку м2 загальної площі 

на мікрорайон 
н/д 

Установи житлово-комунального господарства 

1. Житлово-експлуатаційні організації: 
- житлових кварталів  
  (мікрорайону) 

об’єкт 1 

2. Пункт прийому вторинної сировини від 
населення 

об’єкт 3 

3. Пожежно-рятувальні підрозділи 
 

пожежний автомобіль 2-основні авто, 1-
спецавто АД-30 

4. Готелі 
 

місць 70 

5 Будинок урочистих подій об’єкт   
6 Громадські вбиральні прилад н/д 
7 Бюро похоронного обслуговування об’єкт 2 
8 Кладовище традиційного захоронення га 14,4 

З них: 1,2- 
свободно, 

3,8- закривається 
 

У разі якщо проект внесення змін до генерального плану не буде затверджений місто 
не отримує плану стратегії містобудівного розвитку, а отже і програми визначених дій щодо 
територіального розвитку, розвитку рекреаційної та господарської діяльності. 
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2.9. Стан здоров'я населення 
Для аналізу існуючого стану здоров’я населення використовувалися статистичні дані 

КНП КОР «Київський обласний центр громадського здоров’я», Відділу охорони здоров’я 
Бучанської міської ради, які формуються відповідно регламентів державної та галузевої 
статистичної звітності медичних закладів системи охорони здоров’я. Порівняння показників 
із загальнообласними здійснювалось з використанням даних видання «Основні показники 
здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Київській області за 2020р» 
(КНП КОР «Київський обласний центр громадського здоров’я», Київ- 2021р.) 

Населення м. Буча та Бучанської МТГ обслуговується двома амбулаторними 
закладами: КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП 
«Бучанський консультативно-діагностичний центр» та стаціонарним закладом КНП 
«Ірпінська центральна міська лікарня» на 385 ліжок. 

Динаміка показників захворюваності населення м. Буча в абсолютних показниках та 
за показником на 10 тис. населення за окремими класами хвороб приведені у таблиці нижче 
за віковими групами діти (0-17 років) та дорослі (18-100 років). 

 
Показники захворюваності дітей 0-17 років по всім класам хвороб у останні два роки 

по м. Буча характеризувались рівнями вище за середньо обласні показники з діагнозом 
встановленим вперше в житті. 

 
Захворювання серед дитячого населення 0-17 років з діагнозом встановленим вперше 

в житті, на 10 тис. відповідного населення. 
АТО 2019р. 2020р. 

Абсолютні дані На 10 тис. населення Абсолютні дані На 10 тис. населення 
область 527418 15309,31 398915 11291,88 
м. Буча 19904 26922,76 9873 12375,28 

 
У 2020 році відмічалось значне скорочення Захворювання серед дитячого населення 

як в абсолютних показниках так і за показником на 10 тис. населення, який у 2020р. 
наблизився до загальнообласного. 

Динаміка показників захворюваності дітей 0-17 років м. Буча за показником на 10 тис. 
населення за окремими класами хвороб приведені у таблиці нижче, за даними Відділу 
охорони здоров’я Бучанської міської ради. 
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Показники захворюваності дітей 0-17 років (в показниках на 10 тис. населення): 
Хвороби м. Буча 

2018р 2019р % зросту/ 
зниження 

2020р 
 

% зросту/ 
зниження 

1 2 3 4 5 6 
Усі хвороби 17009,5 15206,7 -10,6 7105,3 -53,3 
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 517,6 517,2 -0,1 167,0 -67,7 
Новоутворення 49,1 61,1 +24,6 15,1 -75,3 
Хвороби крові, кровотворних органів та 
окремі порушення із залученням імунного 
механізму 

14,4 21,4 +48,8 11,5 -46,2 

Хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин 

37,2 39,0 +4,7 11,5 -70,4 

Розлади психіки і поведінки 66,0 55,8 -15,5 24,5 -56,1 
Хвороби нервової системи 177,6 130,6 -26,4 22,3 -82,9 
Хвороби ока та придаткового апарата 359,4 325,5 -9,5 64,8 -80,1 
Хвороба вуха та соскоподібного відростка 543,0 420,2 -22,6 103,7 -75,3 
Хвороби системи кровообігу 17,8 11,5 -35,5 8,6 -24,6 
Хвороби органів дихання 12966,0 11741,9 -9,4 5620,9 -52,1 
Хвороби органів травлення 402,6 220,8 -45,2 75,6 -65,8 
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 828,0 503,5 -39,2 164,9 -67,3 
Хвороби кістково-м`язової системи та 
сполучної тканини 

189,4 111,5 -41,1 36,7 -67,1 

Хвороби сечостатевої системи 183,5 123,8 -32,6 41,0 -66,8 
Окремі стани, які виникли в перинатальному 
періоді 

  18,3  15,1 -17,6 

Уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації і хромосомні порушення 

54,1 30,6 -43,5 9,4 -69,4 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, 
що виявлені при лабораторних та клінічних 
дослідженнях, не класифіковані в інших 
рубриках 

66,0 91,7 +39,0 115,9 +26,4 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх причин 

684,2 782,3 +14,3 596,8 -23,7 

 
У 2019р по частині класів хвороб відмічалась тенденція до зростання захворюваності, 

зокрема, за класами хвороб: Новоутворення, Хвороби крові, кровотворних органів та окремі 
порушення із залученням імунного механізму, Хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин, Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що 
виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках; 
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. Однак, динаміка зміни 
показника захворюваності дитячого населення по переважній більшості класів хвороб у 
2020р. та вцілому за останні три роки свідчить про тенденцію до зменшення.  

Відповідно аналізу наведених статистичних даних 2020р., визначено, що серед 
показників захворюваності перше місце посідають хвороби органів дихання, друге місце – 
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, третє – Деякі інфекційні та 
паразитарні хвороби та Хвороби шкіри та підшкірної клітковини. 

 
Показники захворюваності дорослих 18-100 років по всім класам хвороб у м. Буча 

мали наступні тенденції. У 2020 році відмічалось значне скорочення захворювання серед 
дорослого населення як в абсолютних показниках так і за показником на 10 тис. населення, 
який у 2020р. став нижчим від загальнообласного. 
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Захворювання серед дорослого населення 18-100 років з діагнозом встановленим 
вперше в житті, на 10 тис. відповідного населення. 

АТО 2019р. 2020р. +/- в % захвор-ть 
2020р відносно 

2019р. 
Абсолютні 

дані 
На 10 тис. 
населення 

Абсолютні 
дані 

На 10 тис. 
населення 

область 710626 5012,7 647145 4551,0 -9,21 
м. Буча 17851 6486,3 11182 3985,3 -38,56 

 
Динаміка показників захворюваності дорослих 18-100 років м. Буча за показником на 

10 тис. населення за окремими класами хвороб приведені у таблиці нижче, за даними Відділу 
охорони здоров’я Бучанської міської ради. 

 
Показники захворюваності дорослих18-100  років (в показниках на 10 тис. населення). 

Хвороби м. Буча 
2018р 2019р % 

зросту/ 
зниження 

2020р 
 

% 
зросту/ 

зниження 
1 2 3 4 5 6 

Усі хвороби 5135,6 5948,0 +15,8 3123,3 -47,5 
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 134,8 153,9 +14,2 94,4 -38,7 
Новоутворення 128,2 195,9 +52,8 70,7 -63,9 
Хвороби крові, кровотворних органів та окремі 
порушення із залученням імунного механізму 

5,2 6,3 +22,4 2,5 -60,3 

Хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин 

86,2 122,6 +42,2 56,7 -53,7 

В т.ч. цукровий діабет 23,3 30,0 +28,8 29,6 -1,2 
Розлади психіки і поведінки 20,1 38,3 +90,4 3,1 -92,0 
Хвороби нервової системи 80,8 113,3 +40,3 23,5 -79,3 
Хвороби ока та придаткового апарата 166,1 172,9 +4,1 44,7 -74,2 
Хвороба вуха та соскоподібного відростка 311,2 277,2 -10,9 87,2 -68,6 
Хвороби системи кровообігу 372,7 296,8 -20,4 117,9 -60,3 
Хвороби органів дихання 2113,2 2662,5 +26,0 1765,1 -33,7 
Хвороби органів травлення 112,1 105,6 -5,8 11,7 -88,9 
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 446,3 470,4 +5,4 127,7 -72,9 
Хвороби кістково-м`язової системи та сполучної 
тканини 

360,4 383,8 +6,5 98,3 -74,4 

Хвороби сечостатевої системи 314,1 424,1 +35,0 150,8 -64,4 
Вагітність, пологи та післяпологовий період 87,4 21,7 -75,2 2,5 -88,4 
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і 
хромосомні порушення 

0,3 0,3 +15,9   -33,3 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що 
виявлені при лабораторних та клінічних 
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 

7,2 9,0 +25,2 95,0 +955,9 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх причин 

389,4 493,4 +26,7 231,6 -53,1 

 
Динаміка захворюваності дорослого населення міста за останні три роки мала 

загальну тенденцію до зниження із доволі вираженим підвищенням по більшості хвороб у 
2019р. Стабільна динаміка до зниження показників відмічалась лише по таких класам 
хвороб, як: Хвороба вуха та соскоподібного відростка, Хвороби системи кровообігу, органів 
травлення, Вагітність, пологи та післяпологовий період. 

Відповідно аналізу наведених статистичних даних 2020р., визначено, що серед 
показників захворюваності перше місце посідають хвороби органів дихання, друге місце – 
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, третє – Хвороби сечостатевої 
системи. 
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Кількість випадків захворюваності на активний туберкульоз по місту та області в 
останні три роки мала наступні показники, що наведені в таблиці. 
 

всі форми активного туберкульозу 

Найменування 
районів     

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
всього   всього   всього   

абсолютн 
дані  

на 10 тис. 
населення 

абсолютн 
дані  

на 10 тис. 
населення 

абсолютні 
дані  

на 10 тис. 
населення 

Область                1112 6,4 1083 6,1 733 4,1 
м.Буча 24 7,1 37 10,6 19 5,3 

туберкульоз органів дихання, вкл.ТВС легенів. 

Найменування 
районів     

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
всього   всього   всього   

абсолютн 
дані  

на 10 тис. 
населення 

абсолютн 
дані  

на 10 тис. 
населення 

абсолютні 
дані  

на 10 тис. 
населення 

Область                1033 5,9 1024 5,8 689 3,9 
м.Буча 24 7,1 36 10,3 17 4,7 

 
Динаміка захворюваності на активний туберкульоз свідчить про загальну тенденцію 

до зниження в останні три роки як по місту , так і по області вцілому. Поширення даної 
хвороби має переважно причини соціально-економічного характеру. В стримувані 
поширення даної хвороби та її лікуванні головними критеріями є своєчасні заходи з 
діагностики та високий рівень надання медичної допомоги в спеціалізованих лікувальних 
закладах, що потребує відповідно високого рівня їх державного фінансування. 
 

За даними досліджень науковців за інтенсивністю 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. 

За даними Відділу охорони здоров’я Бучанської міської ради відмічене, що протягом 
2018-2020рр. не відбувалось суттєвих змін у захворюваності населення, враховуючи вплив 
факторів оточуючого середовища, способу життя, умов праці. В м. Буча та Бучанській МТГ 
відсутні територіальні закономірності захворюваності відповідно місця проживання осіб, що 
пов’язані з впливом факторів оточуючого середовища. На території Бучанської МТГ за 
останні 3 роки не спостерігається підвищеної захворюваності окремих груп населення. 

 
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 міста для проживання населення та забезпечення установами громадського 
обслуговування, зокрема закладами охорони здоров’я відповідно державних будівельних 
норм. 
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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. Тенденція останніх 
трьох років свідчить про зростання житлового фонду та чисельності населення міста Буча. 
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 міста та детальні плани території, проектним 
показникам це матиме негативний вплив на умови життєдіяльності та відповідно і стан 
здоров’я населення. 
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Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

 
Ділянки розвитку несприятливих інженерно-геологічних процесів. 
На території міста 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.  

Літологічно територія складена досить потужною товщею (до 40м) четвертинних 
піщано-суглинистих відкладів.  

Відповідно ”Карти поширення ЕГП на території Київської області” (ДНВП 
”Геоінформ України”, 2017р.) в межах території що проектується поширені лесові породи, 
що не мають здатності до просідання. Територія міста розташована в межах поширення 
порід карбонатного типу, що мають здатність до карстування (перекритий карст). Поверхневі 
карстопрояви не фіксувались. Але, на таких територій в разі будівельного освоєння 
необхідно проводити вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів 
карстоутворення та виконання заходів по їх упередженню.  

На території заплави р. Буча, в межах міста Буча, поширені торфові поклади 
потужністю від 0,2-0,5 м до 1,50-2,65м.Частина з них перекрита з поверхні суглинково-
піщаними відкладами потужністю 0,3-0,4м. Залягають торфи переважно на пісках жовто-
сірих, сірих і зеленувато-сірих, рідше на супіску. Грунтові води в межах заплави залягають 
на глибинах від 0,3-0,5 м до 1,0-1,25м. На окремих ділянках торфові ґрунти в заплаві р.Буча 
зазнають пірогенної деградації та руйнування (виторфовування) або ж штучного поховання 
під насипним ґрунтом, в т.ч. побутовим і будівельним сміттям.   

За даними Бучанської РДА поверхневі поклади торфу, що мають потенціал 
виникнення пожежі на території м. Буч , поширені в заплавах р. Буча, р. Рокач, на загальній 
площі близько 25га. В останні декілька років осередки загоряння на ділянках поверхневих 
покладів торфу виникали: в заплаві р. Буча у 2020р та 2021р., на ділянці між вул.Рубежівська 
та меліоративним каналом, що проходить вздовж русла ріки, на площі орієнтовно 2га; в 
заплаві р. Буча на ділянці біля Бучанського заводу склотари, на відстані близько 300м на схід 
від водойми, між двома паралельними меліоративними каналами, що розміщені вздовж 
русла р. Буча; в заплаві річки Рокач у 2015р. на ділянці заплави між руслом та 
меліоративним каналом, що проходить паралельно руслу, в районі виходу вул. Тургєнєва на 
заплаву річки, на загальній площі до 5 га. 

У сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 – 12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 
України») відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 
класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків 
(відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м та згідно карти «В», що 
застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 
згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100м, а так само об’єктів, які 
належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної 
небезпеки відповідно до ЗУ ”Про об’єкти підвищеної небезпеки”, територія населеного 
пункту відноситься до 5-бальної інтенсивності струсів на середніх ґрунтах. Відповідно карти 
«С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) 
СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 6-бальну інтенсивність струсів території. 
Згідно п. 5.1.3 для об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС1, СС2 допускається 
спрощене визначення сейсмічності майданчика будівництва на основі матеріалів інженерно-
геологічних вишукувань згідно з таблицею 5.1, ДБН В.1.1 – 12:2014. 

 
Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння 

території та потребують інженерної підготовки, поширені: локальне підтоплення – ділянки з 
високим рівнем ґрунтових вод (на глибині 2,5 м і вище), ділянки з ухилами поверхні 8-15% 
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та понад 15%; ділянки що можуть зазнавати затоплення повеневими водами 1%-
забезпеченості. 

В інженерно-геологічному відношенні територія, як частина акумулятивної рівнини 
Полісся, розташована в межах  зони 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.  

Відмітки повеневого затоплення 1%-ї забезпеченості на р. Буча становлять на вході в 
місто 115 мБС, у гирлі річки - 107,8м БС, з максимальними підвищеннями в створах на 
відстані 3,5 км від гирла (залізничний міст) – до 113 мБС, та на відстані 4,15 км від гирла 
(автомобільний міст) – 114 мБС. 
 

Ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%, що зустрічаються на локальних 
незначних за площею ділянках на схилах балок та берегах ставків техногенного походження. 

За ступенем сприятливості інженерно-будівельного освоєння території можна 
виділити три типи територій: 

- території найбільш сприятливі для забудови, до яких відносяться підвищені 
вододільні ділянки та ділянки схилів долини річок, характеризуються відносно глибоким 
рівнем залягання ґрунтових вод (понад 3м). Ґрунтово-рослинний та гумусований шари не є 
будівельними ґрунтами. Природною основою фундаментів будівель і споруд будуть 
слугувати шари піщано-суглинистих відкладів; 

- території малосприятливі під забудову, є: ділянки з підвищеним рівнем грунтових 
вод (заплавні та призаплавні ділянки річок та локальні пониження у рельєфі на території 
міста, де грунтові води залягають на глибинах 2,5 м і вище, з амплітудою сезонних коливань 
± 0,5м); ділянки заторфованості потужністю до 2м в межах заплав річок. При будівельному 
освоєнні необхідно передбачати заході зі зниження рівня ґрунтових вод, вертикального 
планування території; 

- території несприятливі під забудову є: ділянки, що можуть зазнавати затоплення 
повеневими водами 1%-забезпеченості від річок Буча і Рокач; ділянки заплав річок з рівнем 
ґрунтових вод 0-1,0м та наявністю ділянок заторфованості потужністю понад 2м. Освоєння 
цих ділянок потребує значних капітальних затрат на інженерну підготовку території. 

При прийнятті проектних рішень з просторового розвитку необхідне врахування 
існуючих інженерно-геологічних умов освоєння території. При проектування окремих 
будівель і споруд необхідно проводити детальні інженерно-геологічні вишукування ділянки 
забудови, в тому числі щодо уточнення існуючих рівнів ґрунтових вод та їх потенційних 
змін, типів ґрунтів за їх несучою здатністю, виявлення ділянок можливих процесів 
карстоутворення та вживати необхідних заходів при проектування і будівництві для 
забезпечення надійності та стійкості об’єктів будівництва.  

 
Ділянки, що потенційно зазнають впливу внаслідок рішень проекту внесення змін до 

генерального плану. 
В проекту ДДП що оцінюється враховані проектні рішення затверджених проектів 

Детальних планів території, що були розроблені відповідно до чинної містобудівної 
документації на місцевому рівні – «Генеральний план м.Буча План зонування (зонінг) м.Буча 
Київської області», що затверджена рішенням Бучанської міської ради №2124 від 17 березня 
2015 року. 



 
 

 

38 

Проект внесення змін до генерального плану міста Буча окрім врахування уточнених 
в затверджених детальних планах окремих ділянок функціонального використання 
передбачає також окремі рішення щодо перспективного функціонального використання 
окремих ділянок міста, що відрізняються від рішень чинного генерального плану та 
потребують оцінки щодо потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я населення. 

В процесі стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні рішення 
територіального розвитку населеного пункту, які на думку експертів потребують оцінки їх 
потенційного впливу на головні складові навколишнього природного середовища та умови 
життєдіяльності населення. 

 
Розвиток сельбищних територій з розміщенням перспективної житлової та 

громадської забудови: 
1) зміна функціонального використання ділянки рекреаційного призначення для 

формування кварталу садибної житлової забудови; ділянка пансіонату сімейного типу, 
обмеженої вулицями Революції , Котляревського, та пров. Тургєнєва;  

2) зміна функціонального використання ділянки зелених насаджень в межах забудови 
площею 0,4га  для формування кварталу багатоквартирної житлової забудови;  ділянка  
призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Вокзальна на перетині з вул. Б. Ступки; 

3) зміна функціонального використання ділянки садибної житлової забудови для 
формування кварталу багатоквартирної забудови; ділянка на розі вулиць Сілезька і 
Інститутська, частково вкрита деревними насадженнями,  

4) зміна функціонального використання частини ділянки рекреаційного закладу, 
орієнтовно 30% площі, для розміщення громадської забудови;  ділянка  оздоровчого табору 
«Лісний», по вул. Інститутська на перетині з вул. Я. Мудрого; 

5) зміна функціонального використання частини ділянки садибної житлової забудови, 
площею орієнтовно 6,0га по вул. Сілезська, для формування кварталу громадської забудови;  
ділянка  розташована в межах вулиць Сілезька, Багалія, Грибоєдова, вкрита деревними 
насадженнями;  

6) зміна функціонального використання частини ділянки багатоквартирної житлової 
забудови для розміщення громадської забудови; ділянка в західній частині міста, по вул. 
Києво-Мироцька, на відрізку від вул. Ястремська в західному напрямку, вільна ділянка 
покрита трав’яною рослинністю; 

7) зміна функціонального використання ділянки садибної житлової забудови для 
формування кварталу громадської забудови; ділянка в межах вулиць Назарія Яремчука та 
Соломії Крушельницької, вільна ділянка покрита трав’яною рослинністю; 

Розвиток рекреаційних та спортивних території: 
8) зміна функціонального використання частини ділянки рекреаційного закладу, 

орієнтовно 70% площі, для формування зелених насаджень загального користування (парки 
сквери);  ділянка  оздоровчого табору «Лісний», по вул. Інститутська на перетині з вул. Я. 
Мудрого; 

9) зміна функціонального використання частини ділянки садибної житлової забудови 
для формування зелених насаджень загального користування; ділянка біля північно-західної 
межі міста, між вул. Києво-Мироцька і заплавою р. Рокач; 
 10) зміна функціонального використання ділянки зелених насаджень спецпризначення 
та громадської забудови для розміщення спортивного закладу (кінологічний центр);  ділянка  
призначена для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, в районі 
вул. Яблунська, біля південно-західної межі міста, між залізницею, водоймою та гаражами; 
 11) зміна функціонального використання ділянки виробничо-складського 
використання для розміщення спортивного закладу (кінно-спортивна школа);  ділянка  
призначена для під розміщення виробничо-складських та офісних приміщень, по вул. М. 
Залізняка, біля західної межі міста; 
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 12) зміна функціонального використання ділянки ландшафтної зони для розміщення 
спортивних закладів (стадіон, спортмайданчики, велодром, біатлон);  ділянка  в заплавних та 
призаплавних територіях р. Рокач, в створі з вул. Сілезька, в межах В. Глушкова та Паркова; 

13) зміна функціонального використання ділянки закладів освіти для розміщення 
об'єктів спорту (спортивний стадіон); ділянка в північно-західній частині міста, район 
«Ястремщина», територія вкрита переважно трав’яною рослинністю, окремі осередки 
деревно-чагарникової рослинності, зруйновані будівлі; 

14)  зміна функціонального використання ділянки багатоквартирної житлової 
забудови для розміщення об'єктів спорту (спортивний стадіон); ділянка в західній частині 
міста, по вул. Нове шосе;  

 
Розвиток виробничої зони міста: 

15) зміна функціонального використання ділянок садових товариств, дач для 
формування кварталів комунально-складської зони; ділянки розташовані у південно-західній 
частині міста, між вулицями Будівельна та Промислова; 

16) зміна функціонального використання ділянки лісогосподарського призначення 
для розширення кладовища; ділянка державного лісового фонду (кв. № 87, виділи 2, 4-6,  
Клавдієвського лісництва, ДП «Клавдієвське лісове господарство») , по вул. Депутатській до 
вул. М. Залізняка; 

 
Розвиток вулично-дорожньої мережі : 

 17) зміна функціонального використання ділянки спортивного закладу для 
формування центральної площі міста;  ділянка  призначена для обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту, по вул. Нове шосе, в центрі міста; 

18) розміщення наземних автомобільних перетинів колій Південно-Західної залізниці 
за рахунок створення: естакади в межах вулиць Тарасівська, Жовтнева, Нова, 
Яснополянська, Києво-Мироцька; розміщення дороги що сполучатиме вул. Яблунська та 
Івана Франка, вздовж колій залізниці із наскрізним проїздом під існуючим залізничним 
мостом над р. Буча; 

19)  Зміна функціонального використання окремих ділянок в західній частині міста 
для розміщення магістральної вулиці загальноміського значення; західна частина міста, від 
дороги М-07 у північно-західному напрямку; 

20) Зміна функціонального використання окремих ділянок в південно-східній частині 
міста, в створі вул. Рубежівська для розміщення магістральних вулиць районного значення 
Проектна 3, Проект4, Проектна 5; та вул. Проектна 6 з перетином р. Буча. 
 

Ділянки розташовані в різних частинах міста. Більшість з них відноситься до земель 
віднесених для розміщення житлової або громадської забудови. Переважно це території 
вільні від забудови, вкриті переважно трав’яною рослинністю, з незначним відсотком 
деревно-чагарникової рослинності на окремих ділянках.  

Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності на зазначених ділянках 
наведена у розділі 2. 
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Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 
щодо територій з природоохоронним статусом. 

 
У даному розділі наведена характеристика основних екологічних проблем, що 

стосуються документу державного планування, вирішення яких в певній мірі може бути 
запроваджене в рішеннях містобудівної документації. 

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 їх територіальні аспекти. 

У таблиці нижче наведені ключові складові довкілля, з якими пов’язані основними 
екологічні проблеми міста, яким була приділена особлива увага під час оцінки проектних 
рішень, визначені напрямки пом’якшення можливих екологічних ризиків при реалізації 
проектних рішень документу державного планування. 

 
Складові 
довкілля 

Характеристика 
екологічних проблем 

Територіальна 
прив’язка 

Заходи, визначені проектом 
ДДП 

Атмосферне 
повітря 

- підвищена інтенсивність 
транспортного руху на 
магістральних вулицях 
переважно в центральній 
частині міста, що погіршує 
стан атмосферного повітря 
прилеглих ділянок; 

- ділянки житлово-
громадської забудови 
вздовж магістральних 
вулиць, переважно 
Ковельська 
(Варшавське шосе), 
Нове шосе, 
Шевченко, Вокзальна 

- визначення необхідної кількості 
будівництва нових вулиць і 
транспортних розв’язок; 
реорганізація мережі 
магістральних вулиць; 

земельні 
ресурси 

- невідповідність 
функціонального 
використання окремих 
ділянок міста цілям, 
встановленим для 
досягнення сучасних 
потреб соціально-
економічного розвитку 
Бучанської МТГ; 

Переважно західна 
частина міста 

- внесення змін до чинного 
генерального плану міста з 
наданням пропозицій щодо зміни 
функціонального використання 
окремих ділянок. 

Водний 
басейн 

- відсутність документації 
з встановлення меж 
прибережних захисних 
смуг водних об’єктів на 
території міста з 
винесенням в натуру;  
- відсутність проектів з 
встановлення смуг 
відведення меліоративних 
каналів;  

Всі поверхневі водні 
об’єкти міста; канали 
на зрошувальних і 
осушувальних 
системах 

- в проекті надані пропозиції 
щодо визначення меж ПЗС для 
всіх поверхневих водних об’єктів 
міста; 
- в проекті надані пропозиції 
щодо встановлення смуг 
відведення каналів 

Соціально-
економічне 
середовище 

- необхідність 
забезпечення достатньою 
кількістю закладів 
громадського 
обслуговування 

Вся територія міста - в проекті надані пропозиції з 
резервування ділянок для 
розміщення установ та 
підприємств обслуговування для 
перспективної чисельності 
населення на кінець 
розрахункового періоду (зокрема: 
установи народної освіти; заклади 
охорони здоров’я та соціального 
забезпечення; Фізкультурно-
спортивні споруди та інші) 
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Також в процесі аналізу санітарно-гігієнічного стану території міста виділені низка 

екологічних проблем, в тому числі ризиків впливу на здоров'я населення, що потребуються 
вирішення. 

Незадовільний стан якості води поверхневих водних об’єктів, що обумовлене скидом 
поверхневого стоку, що формується на території міського середовища без очистки, особливо 
на ділянках виробничо-комунальних зон міста та вуличної транспортної мережі.  

Наявність ділянок, що зазнають впливу несприятливих геологічних та 
гідрометеорологічних процесів, таких як: підвищений рівень ґрунтових вод, можливість 
затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості р. Буча. Це створює ризик ушкодження та 
погіршення умов експлуатації будівель та споруд, погіршення санітарно-гігієнічних умов 
території. 

Окремою проблемою залишається питання поводження з твердими побутовими 
відходами – санітарна очистка населеного пункту. Відсутність ефективної системи 
поводження з побутовими відходами (роздільний збір, наявність розвинутої мережі 
приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вторинних ресурсів) створюють 
передумови для утворення стихійних звалищ, що погіршує санітарно-гігієнічні умови 
міського середовища.  

Декілька екологічних ризиків мають комплексний вплив як на складові 
навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення. Для вирішення зазначених 
проблем необхідно реалізовувати в повному обсязі комплекс заходів з розвитку інженерної 
інфраструктури, заходів із інженерної підготовки і захисту території, що були визначені в 
проекті чинної містобудівної документації «Генеральний план м.Буча План зонування 
(зонінг) м.Буча Київської області», що затверджена рішенням Бучанської міської ради 
№2124 від 17 березня 2015 року, а також заходи, що визначенні в проектах детальних планів 
території. 

 
За результатами аналізу техніко-економічних показників детальних планів території, 

затверджених в період 2014-2020рр. щодо відповідності техніко-економічним показникам 
чинної містобудівної документації вищого порядку «Генеральний план м. Буча Київської 
області» (ДП «ДІПРОМІСТО», м.Київ, 2014р.) визначено, що обсяги інженерного 
забезпечення ділянок на які були розроблені та затверджені проекти ДПТ в межах м. Буча є 
вищими ніж ті, що встановлені в ТЕП генерального плану міста, що був розроблений на 
період реалізації до 2033 року. Зокрема, відповідно аналізу об’ємів проектного 
водопостачання, каналізації та електропостачання по 41 проекту ДПТ, де були визначені 
основні показники щодо інженерного забезпечення території, встановлено, що сумарний 
об’єм є вищім ніж в ТЕП генерального плану міста 2014 року. Зокрема, сумарне 
водоспоживання складає близько 33,6 тис. м3/добу, в той час як генпланом було передбачено 
на кінець розрахункового періоду 27,4 тис. м3/добу. Для розрахунку актуальних потреб у 
обсягах інженерного забезпечення території міста необхідним є виконання розділів з 
розвитку інженерної інфраструктури міста (водопостачання, каналізація, електропостачання, 
теплопостачання, газопостачання, санітарна очистка, мережі зв’язку, інженерної підготовки 
та захисту території, дощової каналізації). Відповідно до технічного завдання розроблення 
зазначених розділів містобудівної документації не передбачено, що несе ризики: виникнення 
ситуацій із забезпечення території міста комунальними послугами в недостатніх обсягах або 
в обмежений період доби; переривання постачання або тимчасові відключення; 
перевантаження пропускної здатності мереж та як наслідок збільшення кількості аварійних 
ситуацій, через перевищення проектних потужностей мереж та споруд, визначених 
генеральним планом міста 2014 року як достатніх.  Для усунення  зазначених ризиків 
необхідно розробити розділи з розвитку інженерної інфраструктури міста щодо уточнення 
проектних ТЕП, з урахуванням проектних демографічних показників та обсягів житлово-
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громадського і інших видів будівництва, визначених проектом «Внесення змін до 
генерального плану м. Буча Київської області», 2021р. 

 
Стосовно територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що при прийнятті 

проектних рішень щодо планувальної організації території здійснювався аналіз щодо 
існуючих та перспективних до заповідання територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду Бучанської МТГ, складових елементів екологічної мережі області, інших особливо 
цінних природних територій що мають значення для охорони біорізноманіття на 
міжнародному рівні. 

Після вивчення даних щодо наявності таких територій, визначено, що на території 
міста Буча об'єкти ПЗФ та складові елементи екологічної мережі області відсутні. На 
території міста території, що включені до перспективних об’єктів Смарагдової мережі 
України відсутні. Території що входять або передбачаються до включення до переліку 
водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняються Рамсарською конвенцією 
відсутні. Таким чином, ризики щодо території з природоохоронним статусом відсутні. 

 
Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 
час підготовки документа державного планування 
 

Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням у сфері охорони довкілля, 
встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх врахування. 

 
Держава є підписала значну кількість міжнародних багатосторонніх угод у сфері 

охорони довкілля, що передбачає дотримання міжнародних зобов’язань , визначених в 
рамках цих угод.Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 
навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, а 
також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 
екологічних проблем.  

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/96-%D0%B2%D1%80
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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 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
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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. Забезпечення розвитку мережі та модернізації регіональних аеропортів, які 
функціонуватимуть в єдиній системі з великими вітчизняними аеропортами-хабами. 

5. Сприяння розбудові та модернізації транспортної інфраструктури в зонах впливу 
міжнародних автомобільних доріг. 

Серед завдань за напрямом “Формування здорової нації та створення належних 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 
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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. 

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. 
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8) Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-
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 в місті 
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 м. Буча 
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 м. Буча 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 міста, 
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 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. 
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спортивних об'єктів, в т.ч. чотирьох стадіонів, що відповідає цілям програми програма 
розвитку фізичної культури та спорту Бучанської МТГ. Розвиток дорожньо-транспортної 
мережі передбачає покращення внутрішніх міських та зовнішніх транспортних зав’язків. 
Зокрема передбачено будівництво нової магістральної вулиці в західній частині міста, що 
забезпечує зв'язок від автодороги М-07 до перспективної ВКАД, що відповідає завданням 
Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області. 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, 
автотранспортного підприємства), 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. 

 
Існуючі планувальні обмеження: 

 
Планувальні обмеження на території міста представлені санітарно-захисними зонами 

(далі СЗЗ) від виробничо-комунальних підприємств та об’єктів, об’єктів транспортної 
інфраструктури, планувальними обмеженнями від об’єктів і мереж інженерної 
інфраструктури, природоохоронними зонами. 

Головні планувальні обмеження представлені: санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від 
АБЗ, діючих кладовищ. 

На південній околиці міста розташований Кооператив ”Асфальтобетонщик” (АБЗ), 
для якого визначено СЗЗ 500м. Враховуючи існуючі ділянки житлової забудови що 
розташовані в радіусі 500м і більше на території міст Буча і Ірпінь, для даного підприємства 
необхідно здійснювати обмеження щодо нарощування виробничих потужностей з метою 
забезпечення встановлених параметрів СЗЗ. В перспективі, при необхідності нарощування 
виробничих потужностей, асфальтне виробництво підлягає винесенню за межі населеного 
пункту з дотриманням СЗЗ. В іншому випадку необхідно здійснити перепрофілювання 
підприємства з метою зменшення його класу шкідливості та СЗЗ. 

Інші підприємства відносяться до IV і V класів шкідливості, з нормативними 
параметрами СЗЗ відповідно 100 та 50м. 
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Підприємства скляної і фарфоро-фаянсової промисловості та іншої неметалевої 
мінеральної продукції відносяться переважно до IV класу шкідливості. Ремонтно-будівельні 
підприємства, підприємства харчової промисловості, автотранспортні підприємства, 
промислово-складські бази, склади відносяться переважно до V класу шкідливості з СЗЗ 50 
метрів. Від територій складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно 
діючих нормативів враховуються 50-метрові санітарні розриви (ДСП № 173, п.4.3). 

Від об’єктів обслуговування транспорту (гаражів, автостоянок,) необхідно 
дотримання санітарних відстаней 25-50м, відповідно Додатку №10, ДСП № 173. 

Нормативні СЗЗ деяких об’єктів впливають на житлово-рекреаційні території. Дані 
підприємства першочергово потребують розроблення проектів організації СЗЗ. В разі 
неможливості скорочення СЗЗ до меж житлової та прирівняної до неї забудови за рахунок 
впровадження інженерно-технічних заходів зазначені підприємства потребують винесення із 
сельбищної зони в комунально-виробничу зону, на ділянки що забезпечать дотримання 
нормативні відстані СЗЗ. Проекти організації СЗЗ промислових підприємств і виробництв 
необхідно розробляти відповідно до вимог ДСП №173-96, п. 5.14 в комплексі з проектом 
будівництва (реконструкції) підприємств, з першочерговою реалізацією заходів, 
передбачених в СЗЗ. Тобто питання організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного 
процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту 
витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання 
підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова та прирівняна до неї забудова, полягає 
у впровадженні новітніх технологій та інших інженерно-планувальних заходів, виконання 
яких дозволить забезпечити організацію СЗЗ з дотриманням параметрів до меж житлової та 
певних видів громадської забудови. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних 
параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у 
встановленому законодавством порядку. Дані вимоги мають бути реалізовані на підставі 
виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
«Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну 
систему у сфері господарчої діяльності», вимог ДСП № 173-96 «Планування та забудова 
населених пунктів». 

Згідно з п. 5.7 Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 
173, розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків 
та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого 
виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї 
об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не 
перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Зміна розмірів СЗЗ (збільшення чи зменшення) для 
промислових, сільськогосподарських підприємств та виробничо-комунальних об’єктів 
затверджується Головою державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи відповідних матеріалів. 

В місті наявні діючі кладовища по вул. Тургенєва та Залізнична в нормативні 
параметри СЗЗ 300м яких частково потрапляє ділянки житлової забудови. На виконання 
вимог ДСанПіН 2.2.2.028-99 та з метою зменшення СЗЗ кладовища, місцевим органам 
самоврядування необхідно прийняти рішення щодо повного припинення традиційних 
поховань на кладовищах, що розташовані на ділянках суміжних із житловою зоною міста, з 
забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці 
існуючих поховань). В перспективі санітарно-захисна зона закритих кладовищ, по 
закінченню кладовищного періоду, може бути зменшена до 50м. Містобудівне освоєння 
ділянок в межах СЗЗ діючих кладовищ можливе лише після закінчення кладовищного 
періоду та скорочення СЗЗ. Відповідно до вимог п. 3.12, примітка1, ДСанПіН 2.2.2.028-
99«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 
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України», в умовах міської забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції і 
капітального ремонту житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, 
що примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з місцевими органами 
державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія 
тощо) і ступеня інженерного обладнання території. 

Від ЛЕП напругою 110 , 35 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та 
об’єкти, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні 
зони в обидві сторони від осі ЛЕП по 20 і 15м відповідно.  

У західній частині міста проходить ділянка підвідного магістрального газопроводу 
“Дашава-Київ” до ГРС “Блиставиця”, І категорії, з умовним діаметром до 300мм включно. 
Відповідно ЗУ "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів" № 3041-VI від 17.02.2011р., охоронна зона становить по 100м в кожну 
сторону від осі газопроводу. Проведення планової діяльності в межах охоронних зон 
магістральних газопроводів обмежується режимом господарського використання, що 
встановлений ЗУ "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів" № 3041-VI від 17.02.2011р.. Містобудівне освоєння ділянок в межах 
охоронних зон можливе лише за умови скорочення параметрів охоронних зон, що потребує 
відповідного обгрунтування та погодження Держгірпромнагляду України і ДК 
“Укртрансгаз” в установленому порядку. 

Залізничні лінії потребують встановлення санітарно-захисної зони від основних колій 
100 м, від під’їзних колій 50м (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20; ДБН Б.2.2-12:2019). 
При здійсненні спеціальних шумозахисних заходів розміри санітарно-захисної зони 
встановлюються з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних 
рівнів шуму, але не менше 50 м. При цьому не менше 50% площі санітарно-захисної зони 
повинно бути озеленено. 

На західній межі міста походить автодорога Київ-Ковель. Відповідно вимог ДСП 
№173 (п.5.25) як планувальне обмеження в проекті передбачається формування санітарного 
розриву 100 м, в межах якого необхідно створення смуги озеленення шириною 10 м. 

 
В межах зони впливу міста розташований Аеродром  Київ/Антонов-2, який  має  

статус  міжнародного  і  належить  Державному підприємству “АНТОНОВ”. Діючі  
маршрути  проходять  над  житловими масивами таких населених пунктів: Гостомель, Ірпінь, 
Буча, Блиставиця, Луб’янка, Київ та інших. Згідно науково-проектної документації «Карта 
зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму для аеродрому Київ/Антонов-2» 
(Науково-дослідний центр екологічних проблем аеропортів Національного авіаційного 
університету, Київ – 2020р.) визначені зони обмеження забудови з умов авіаційного шуму 
”Г” , ”Б”, ”В” для розрахункових сценаріїв поточного (2019-2020рр) та прогнозного (на 
2025р.) періодів. Згідно  з  отриманими  результатами,  для  поточного  та перспективного 
сценаріїв розрахунку та відповідно до вимог АПУ №381 та ДСП № 173, зони  обмеження  
житлової  забудови  визначаються  на  основі  критерію  максимального рівня  звуку  для  
нічного  (7:00  –  23:00)  періоду  доби  (станом  на  2019/2020)  та максимального  рівня  
звуку  для  денного  (7:00  –  23:00)  періоду  доби  (станом  на  2025). В перспективі 
очікується зменшення площ зон  обмеження  забудови за рахунок виведення з експлуатації 
шумних типів ПС (зокрема,  IL76, AN26 та інших). Зазначені зони обмеження  забудови 
відображені в графічній частині проекту ДДП, на відповідних схемах планувальних 
обмежень проекту ДДП. При визначенні перспективного функціонального використання 
окремих ділянок в межах міста враховуються існуючі та прогнозні зони обмеження забудови 
за умов впливу авіаційного шуму. 
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Проектні планувальні обмеження: 
Відповідно до проектних рішень ДДП щодо зміни функціонального використання 

окремих ділянок для розміщення виробничих, комунальних підприємств перспективні 
планувальні обмеження будуть представлені: 

- СЗЗ від перспективної ділянки кладовища  300м, відповідно ДСанПіН 2.2.2.028-99; 
- СЗЗ від виробничих, комунально-складських, транспортних підприємств з СЗЗ в 

залежності від класу шкідливості підприємства - 50, 100, 300м, відповідно вимог ДСП № 173, 
Додаток №4. 

Відповідно до проектних рішень передбачається будівництво нових вулиць Проектна 
№3, №4, №5, вздовж р. Буча, біля південно-східної межі міста, що можливо лише після 
заміни окремих ділянок повітряних ЛЕП у кабельному виконанні, після чого параметри 
охоронних зон ЛЕП зменшуються до 1м в обидві сторони від кабелю. 

 
Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою 

прибережних захисних смуг водних об’єктів; зонами санітарної охорони централізованих 
джерел водопостачання; зеленими насадженнями загального користування; лісами ДЛФ.
 Згідно вимог статті 88 Водного кодексу України параметри прибережних захисних 
смуг (ПЗС) для водойм при площі дзеркала поверхні води менше 3 га становлять 25 м, при 
площі дзеркала поверхні води більше 3 га – 50м,  для малих річок та струмків – 25м. Дані 
території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання регламентується 
дією Земельного, Водного Кодексів та постановою КМУ № 502 від. 13.05.96р. Об’єкти, що 
знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не 
порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають 
встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних 
смуг.  

На час складання звіту розроблені та затверджені проекти технічної документації з 
встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів на території міста відсутні. В 
графічній частині проекту внесення змін до генплану надані пропозиції щодо встановлення 
ПЗС відповідно нормативних параметрів, згідно ст. 88 Водного кодексу України, а також з 
урахуванням існуючої містобудівної ситуації та проектних рішень даної містобудівної 
документації. Таким чином, при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж прибережних захисних смуг в натурі, відображені параметри ПЗС в 
даному проекті потребують корегування. 

В заплавах рік Буча та Рокач наявні розвинені системи меліоративних каналів, для 
яких встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування (ВКУ ст.91). Як 
планувальне обмеження, на осушувальних та зрошувальних каналах систем смуги 
відведення встановлені в розмірі 10 м від бровки каналу, згідно проектної документації (лист 
Ірпінського міжрайонного управління водного господарства № 275 від 24.05.11 р). 

Також в проекті враховуються зони санітарної охорони підземних джерел 
централізованого водопостачання свердловин КП ”Ірпіньводоканал”. Параметри І-го поясу: 
враховані нормативні розміри, згідно вимог ДБН  В.2.5-74:2013  «Водопостачання.  Зовнішні  
мережі  та  споруди».Відповідно “Проекту зон санітарної охорони ІІ та ІІІ поясів Ірпінського 
родовища та артсвердловин“ (ПДРГП ”Північгеологія”, Київ-2008р.), згідно з розрахунків, 
параметри радіусів ІІ поясу становлять 85-160м, ІІІ-го: 599-1146м.  

 
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. 
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Для забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов на існуючих та 
перспективних ділянках сельбищної та рекреаційної зон в межах міста проектом визначений 
комплекс заходів для територіально-планувальної організації міста, 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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Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу 
державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у 

тому числі позитивних і негативних наслідків 
В розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 

навколишнє середовище. Рішення з просторового планування території, що представлені 
проектомвнесення змін до генерального плану, були оцінені групами, що представляють 
зони певного функціонального використання, такі, як: території житлово-громадської 
забудови, території рекреаційно-спортивного використання, ділянки виробничої зони міста, 
території транспортної інфраструктури. 

Виявленні ключові впливи, пов'язані з конкретними запланованими рішеннями 
містобудівної документації висвітлені у підрозділі 6.1. 

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі 
рейтингу потенційних наслідків (таблиця 6.1) та супроводжується пояснювальними 
коментарями (таблиця 6.2, додаток 1).  

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

населення за окремими рішеннями проекту ДДП 
В розділі наведені результати оцінки проекту документу державного планування 

(проекту «Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської області»), а саме рішень 
містобудівного розвитку населеного пункту, прийнятих у відповідних розділах проектної 
документації. В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках, 
пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій та 
основних проектних рішеннях щодо розвитку транспортної інфраструктури.  

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі 
рейтингу потенційних наслідків , що представлена у формі таблиці 6.1 та супроводжується 
пояснювальними коментарями у формі таблиці 6.2(додаток 3).  

 
Таблиця 6.1 Можливі впливи від запропонованих рішень проект внесення змін 

догенерального плану, в тому числізмін функціонального використання ділянок. 
Шкала оцінки:  
+2 суттєво позитивний вплив, 
+1 помірний позитивний вплив, 
0 очікуваний вплив відсутній, 
-1 помірний негативний вплив, 
-2 суттєво негативний вплив. 
? – висока ступінь невизначеності 
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Розвиток сельбищної зони з розміщенням житлово-громадської забудови: 
1 ділянка пансіонату сімейного типу, 

обмеженої вулицями Революції , 
Котляревського, та пров. Тургєнєва; 

зміна функціонального 
використання ділянки 
рекреаційного призначення для 
формування кварталу садибної 
житлової забудови; 

0,-1 0,-1 -1,+1 +1, -1 
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2 ділянка  призначена для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, по 
вул. Вокзальна на перетині з вул. Б. 
Ступки; 
 

зміна функціонального 
використання ділянки зелених 
насаджень в межах забудови 
площею 0,4га  для формування 
кварталу багатоквартирної 
житлової забудови;   

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

3 ділянка на розі вулиць Сілезька і 
Інститутська, частково вкрита 
деревними насадженнями, 

зміна функціонального 
використання ділянки садибної 
житлової забудови для 
формування кварталу 
багатоквартирної забудови; 

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

4 ділянка  оздоровчого табору «Лісний», 
по вул. Інститутська на перетині з вул. 
Я. Мудрого; 

зміна функціонального 
використання частини ділянки 
рекреаційного закладу, 
орієнтовно 30% площі, для 
розміщення громадської 
забудови;   
 

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

5 ділянка  розташована в межах вулиць 
Сілезька,  Багалія, Грибоєдова, вкрита 
деревними насадженнями; 

зміна функціонального 
використання частини ділянки 
садибної житлової забудови, 
площею орієнтовно 6,0га по вул. 
Сілезська, для формування 
кварталу громадської забудови;   
 

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

6 ділянка в західній частині міста, по вул. 
Києво-Мироцька, на відрізку від вул. 
Ястремська в західному напрямку, 
вільна ділянка покрита трав’яною 
рослинністю; 
 

зміна функціонального 
використання частини ділянки 
багатоквартирної житлової 
забудови для розміщення 
громадської забудови;  

0 0 -1,+1 +1 

7 ділянка в межах вулиць Назарія 
Яремчука та Соломії Крушельницької, 
вільна ділянка покрита трав’яною 
рослинністю; 

зміна функціонального 
використання ділянки садибної 
житлової забудови для 
формування кварталу 
громадської забудови;  

0 0 -1,+1 +1 

 Розвиток рекреаційних та спортивних території: 
8 ділянка  оздоровчого табору «Лісний», 

по вул. Інститутська на перетині з вул. 
Я. Мудрого; 
 

зміна функціонального 
використання частини ділянки 
рекреаційного закладу, 
орієнтовно 70% площі, для 
формування зелених насаджень 
загального користування (парки 
сквери);   

0 0 0 +1 

9 ділянка біля північно-західної межі 
міста, між вул. Києво-Мироцька і 
заплавою р. Рокач; 
 

зміна функціонального 
використання частини ділянки 
садибної житлової забудови на 
формування зелених насаджень 
загального користування;  

+1 0 0 +2 

10 ділянка  призначена для будівництва та 
обслуговування об'єктів фізичної 
культури і спорту, в районі вул. 
Яблунська, біля південно-західної межі 
міста, між залізницею, водоймою та 
гаражами; 
 

зміна функціонального 
використання ділянки зелених 
насаджень спецпризначення та 
громадської забудови для 
розміщення спортивного закладу 
(кінологічний центр);   

0 0 -1,+1 +1 

11 ділянка  призначена для під розміщення 
виробничо-складських та офісних 
приміщень, по вул. М. Залізняка, біля 
західної межі міста; 
 

зміна функціонального 
використання ділянки 
виробничо-складського 
використання для розміщення 
спортивного закладу (кінно-
спортивна школа);   

0 0 -1,+1 +1 
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12 ділянка  в заплавних та призаплавних 
територіях р. Рокач, в створі з вул. 
Сілезька, в межах В. Глушкова та 
Паркова; 
 

зміна функціонального 
використання ділянки 
ландшафтної зони для 
розміщення спортивних закладів 
(стадіон, спортмайданчики, 
велодром, біатлон);   

0 0 -1,+1 +1 

13 ділянка в північно-західній частині 
міста, район «Ястремщина»; територія 
вкрита переважно травяною 
рослинністю, окремі осередки деревно-
чагарникової рослинності, зруйновані 
будівлі; 

зміна функціонального 
використання ділянки закладів 
освіти для розміщення об'єктів 
спорту (спортивний стадіон);  

0 0 -1,+1 +1 

14 ділянка в західній частині міста, по вул. 
Нове шосе; 

зміна функціонального 
використання ділянки 
багатоквартирної житлової 
забудови для розміщення 
об'єктів спорту (спортивний 
стадіон);  

0 0 -1,+1 +1 

 Розвиток виробничої зони міста: 
15 ділянки розташовані у південно-

західній частині міста, між вулицями 
Будівельна та Промислова; 

зміна функціонального 
використання ділянок садових 
товариств, дач для формування 
кварталів комунально-складської 
зони;  

-1 0 -1,+1 0 

16 ділянка державного лісового фонду (кв. 
№ 87, виділи 2, 4-6,  Клавдієвського 
лісництва, ДП «Клавдієвське лісове 
господарство») , по вул. Депутатській 
до вул. М. Залізняка; 

зміна функціонального 
використання ділянки 
лісогосподарського призначення 
для розширення кладовища;  

0 -1 -1 -1 

Розвиток вулично-дорожньої мережі  
17 - ділянка  призначена для 

обслуговування об'єктів фізичної 
культури і спорту, по вул. Нове шосе, в 
центрі міста; 
 

- зміна функціонального 
використання ділянки 
спортивного закладу для 
формування центральної площі 
міста;   

0 0 -1 0 

18 в межах вулиць Тарасівська, Жовтнева, 
Нова, Яснополянська, Києво-Мироцька; 
вул. Яблунська та Івана Франка, вздовж 
колій залізниці із наскрізним проїздом 
під існуючим залізничним мостом над р. 
Буча; 
 

- розміщення наземних 
автомобільних перетинів колій 
Південно-Західної залізниці за 
рахунок створення: естакади в 
межах вулиць Тарасівська, 
Жовтнева, Нова, Яснополянська, 
Києво-Мироцька; розміщення 
дороги що сполучатиме вул. 
Яблунська та Івана Франка, 
вздовж колій залізниці із 
наскрізним проїздом під 
існуючим залізничним мостом 
над р. Буча; 

+1 0 -1 0 

19 західна частина міста, від дороги М-07 у 
північно-західному напрямку . 

- зміна функціонального 
використання окремих ділянок в 
західній частині міста для 
розміщення магістральної вулиці 
загальноміського значення 

+1 0 -1 0 

20 в південно-східній частині міста, в 
створі вул. Рубежівська 

- зміна функціонального 
використання окремих ділянок, 
для розміщення магістральних 
вулиць районного значення 
Проектна 3, Проект4, Проектна 
5; та вул. Проектна 6 з перетином 
р. Буча 

-1, +1 -1 -1 0 
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6.2. Можливість виникнення кумулятивних та інших ефектів, аналіз 
потенційних позитивних і негативних наслідків 

 
У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних ефектів. 

Для кожного проектного рішення проекту внесення змін догенерального плану, що має 
потенційні негативні наслідки (впливи), які визначені в процесі аналізу пливу на окремі 
компоненти навколишнього середовища; наданий короткий опис потенціального 
кумулятивного впливу та пропозиції щодо їх пом'якшення. Певні пропозиції мають 
рекомендаційний характер та не можуть бути прямо відображені у проектних рішеннях ДДП 
оскільки стосуються організаційних і технологічних особливостей функціонування 
підприємств і мають розглядатися на наступному циклі планування. 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації 
планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, 
видів людської діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних 
впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в 
разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності. Кумулятивні 
ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які, працюючи 
разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись згодом в 
одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки.  

Синергічні впливи – це впливи, які виникають при взаємодії двох або більше 
факторів, дія яких суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої 
їх суми. Визначення синергічних ефектів на даному етапі планування є малоймовірним. 
Даний аналіз потребує більших якісних та кількісних даних щодо інженерно-технологічних 
методах, що застосовуватимуться на кожному окремому підприємстві та об’єктах 
комунального господарства, для уловлення та знешкодження викидів забруднюючих 
компонентів у довкілля і має здійснюватись на подальших стадія проектування (детальний 
план території, проект на будівництво об’єктів, будівель і споруд). 
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Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та можливостей з їх пом’якшення. 
Рішення проекту з 

потенційними 
негативними  
впливами (-1) 

Потенційний кумулятивний 
вплив (короткий опис) 

Запропоновані заходи з пом’якшення 

Компонент довкілля Повітря 
п/н рішення проекту за  

табл. 6.1: 
1, 2, 15(-1) 

 

- Збільшення викидів у 
повітря від автономних  
системам  опалення  в  разі  
використання органічних 
видів палива;   
- можлива поява нових 
джерел викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря на 
ділянках комунально-
складського призначення; 

- використання теплових установок 
сучасного типу: тепло-гідромеханічні 
генератори, теплові насоси, інших 
альтернативних джерел 
теплопостачання (когенераційні 
установки, геліосистеми); 
- розроблення проектів організації 
комплексної СЗЗ для перспективних груп 
ділянок виробничо-комунальних 
підприємств, організація та озеленення 
санітарно-захисних зон;впровадження 
сучасних інженерних технологій 
регулювання викидів забруднюючих 
речовин  при  проектуванні перспективних  
підприємств; 

Компонент довкілля Ґрунти 
п/н рішення проекту за  

 табл. 6.1: 
1-7, 10-19(-1 ) 

порушення ґрунтівпід час 
будівництва капітальних 
споруд, інженерних 
комунікацій і споруд та 
дорожньо-транспортного 
будівництва 

контроль за зберіганням родючого шару 
ґрунтів який зазнає переміщення, під час 
будівельних робіт та його подальшим 
використанням в цілях ландшафтного 
благоустрою території; 
дотримання технологічних регламентів 
виконання будівельно-монтажнихта 
дорожньо-транспортних робіт 

Компонент довкілля Біорізноманіття 
п/н рішення проекту 

затабл. 6.1: 
1-5(-1 ) 

втрата частини природних 
та штучних угруповань 
деревно-чагарникових 
насаджень; 
 

проведення компенсаційних заходів з 
озеленення нових ділянок містобудівного 
освоєння (у т. ч. внутрішньоквартальне 
озеленення придомових ділянок в межах 
житлово-громадської забудови; 
вертикальне та контейнерне озеленення); 

н рішення проекту за 
табл. 6.1: 
16 (-1 ) 

втрата частини природних 
угруповань деревних 
насаджень; 
скорочення земель для 
ведення державного 
лісового господарства 

Відведення ділянок у північно-західній 
частині міста для створення масиву 
зелених насаджень загального 
користування; 
дотримання порядку, визначеного чинним 
законодавством України, під час 
вилучення/ переведення земель 
лісогосподарського призначення до інших 
видів цільового призначення згідно 
містобудівної документації; 
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Тимчасові впливи пов’язані з періодом реконструкції та будівництва капітальних 

будівель та споруд, мереж та головних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що 
передбачені проектними рішеннями містобудівної документації. 

До короткострокових впливів (1 рік) можна віднести впливи на грунтово-рослинний 
шар, атмосферне повітря, що зазнаватимуть негативного впливу від роботи будівельних 
машин і устаткування під час будівництва інженерних комунікацій, ремонту та будівництва 
вулично-дорожньої мережі. 

До середньострокових впливів (3-5 років) можна віднести впливи на грунтово-
рослинний шар, атмосферне повітря, що зазнаватимуть негативного впливу від роботи 
будівельних машин і устаткування під час будівництва виробничих, комунально-складських 
підприємств, транспортних об’єктів, будівництва капітальних будівель та споруд. 

 
Постійні впливи пов’язані з функціонуванням комунально-складських, транспортних 

підприємств та комунальних об’єктів, об’єктів громадського та рекреаційного призначення, 
використанням мережею проектних вулиць, що передбачені проектними рішеннями 
містобудівної документації. 

За терміном впливу їх можна віднести до довгострокових впливів (10-15 років і 
більше), які залежатимуть від встановлених термінів експлуатації будівель і споруд, що 
визначаються при проектуванні та узгоджуються замовником, з урахуванням швидкості змін 
тих технологічних процесів і виробництв, для організації і обслуговування яких створюється 
будівельний об’єкт.  

 
На основі оцінки окремих рішень проекту було проведено узагальнений аналіз 

потенційних позитивних і негативних наслідків. 
 
Атмосферне повітря:  
Основні ризики:  
Запропоновані рішення по розвитку комунально-складської зони передбачають 

збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. В 
разі невиконання інженерно-технологічних заходів (розробляються під час робочого 
проектування об’єктів та споруд), що дозволять запобігти потраплянню забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря, ґрунт та водні ресурси, та забезпечать дотримання СЗЗ до 
меж міської зони, можливі ризики погіршення санітарно-гігієнічних умов на суміжних 
ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. 

 
Очікувані позитивні ефекти:  
На розрахунковий строк проекту внесення змін до генерального плану очікується 

підвищення інтенсивності руху на існуючій мережі магістральних вулиць через підвищення 
рівня автомобілізації у місті, що потребує розвитку (будівництва нових вулиць) і 
реконструкції мережі у цілому, для чого передбачений комплекс заходів, викладений у 
розділі «Транспортна інфраструктура». По мірі реалізації рішень з реконструкції існуючої та 
будівництва проектної вуличної мережі, в тому числі магістральних вулиць, будівництва 
транспортних розв’язок очікується більш рівномірний розподіл інтенсивності транспортних 
потоків по всій території міста. Розвиток лінії руху громадського транспорту дозволить 
забезпечити нормативну пішохідну доступність населення до громадського транспорту. 
Реконструкція вулиць та влаштування вуличного озеленення; спорудження протишумових 
екранів від залізниці знизить потенційний шкідливий вплив на стан повітря та зменшить 
акустичне навантаження в межах сельбищної зони.  
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Поступове впровадження сучасного конструктивно-технологічного обладнання для 
децентралізованих систем опалення з використанням теплових установок сучасного типу 
(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), комплексне застосування ТНУ з 
геліосистемами дозволить в індивідуальних теплоустановках, системах теплопостачання 
житлового фонду та громадського будівництва, підприємств та установ дозволить 
забезпечити регулювання та зменшення викидів від автономних джерел теплопостачання в 
атмосферне повітря в холодний період року.  

Виконання заходів з організації СЗЗ підприємств, що межують із сельбищною зоною 
міста, що запропоновані у розділі 7 даного звіту, через розроблення проектів скорочення 
нормативних параметрів СЗЗ (за рахунок виконання інженерно-планувальних заходів, 
перепрофілізації, регулювання виробничої потужності) дозволить знизити ризики впливу на 
стан атмосферного повітря в прилеглій сельбищній зоні та відповідно ліквідувати ризики 
шкідливого впливу на здоров'я населення. 

 
Водні ресурси. 
Основні ризики:  
Реалізація проектних рішень щодо розміщення нових ділянок садибної забудовиможе 

супроводжуватись ризиками забруднення ґрунтових вод при використанні водопроникних 
вигрібних ям та відмові власників підключатися до централізованих мереж водовідведення.  

Очікувані позитивні ефекти:  
При реалізації заходів, що визначаються в проектах містобудівної документації на 

місцевому рівні, з будівництва мереж господарсько-побутової каналізації та необхідних 
споруд, зливової каналізації, будівництво очисних споруд зливової каналізації, з відведенням 
всіх стоків на очисні споруди очікується покращення стану поверхневих водних об’єктів 
міста. Це дозволить запобігти забрудненню водних ресурсів як на території міста, так я за 
його межами. Реалізація заходів, що визначаються в проектах містобудівної документації на 
місцевому рівні, з охоплення всієї житлово-громадської забудови мережами 
централізованого водопостачання забезпечить населення джерелами питної води 
контрольованої якості, що також значно зменшить ризики виникнення захворювань через 
використання питної води з децентралізованих джерел. 

 
Ґрунти та земельні ресурси. 
Основні ризики:  
В разі освоєння територій призначених для житлової та громадської забудови, 

виробничо-комунальних зон та рекреаційних зон в результаті будівництва об'єктів та 
супутньої інфраструктури, виконання заходів з інженерного захисту та підготовки території 
відбудеться фізичне переміщення верхніх шарів ґрунту, їх ущільнення, частково 
перевантаження та видалення із заміною. Освоєння частини ділянок потребує зміни їх 
функціонального використання, з вилученням із складу земель сільськогосподарського та 
лісогосподарського призначення у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Очікувані позитивні наслідки:  
При реалізації заходів, що визначаються в проектах містобудівної документації на 

місцевому рівні, з інженерної підготовки та захисту території дозволить покращити санітарні 
умови території, полегшити умови експлуатації будівель та споруд. Реалізація проекту ДДП 
також дозволить залучити додаткові ділянки містобудівного ресурсу для формування 
житлово-громадськоїта рекреаційної та виробничої зон міста, реалізації цілей та завдань 
соціально-економічного розвитку міста, що потребують містобудівного ресурсу. 

 
Біорізноманіття 
Основні ризики:  
Рішення містобудівної документації передбачають великі об’єми будівельних робіт, 

що зазвичай супроводжуються зменшенням площ природного рослинного покриву.  
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Очікувані позитивні ефекти:  
Проектними рішеннями передбачається формування нових площ зелених насаджень 

загального користування та спеціального призначення на території міста відповідно до вимог 
держаних будівельних норм, ландшафтних особливостей території, радіусів обслуговування, 
просторової доцільності.  

Пропозиції щодо визначення меж прибережних захисних смуг водойм з подальшим 
розробленням технічної документації із землеустрою щодо їх встановлення та дотриманням 
режиму господарського використання сприятиме збереженню та розвитку біоценозів 
прибережної зони водойм. 

Частина ділянок перспективного освоєння знаходяться на територіях 
сільськогосподарського призначення (зокрема мікрорайон «Ястремщина»), що не мають 
природних комплексів через те що в попередні роки зазнавали антропогенного впливу через 
розорювання. Реалізація проектних рішень щодо створення ландшафтних-рекреаційних зон 
сприяє формуванню екологічного каркасу міста та матиме позитивні наслідки для збагачення 
біорізноманіття. 
 

Здоров'я населення та умови життєдіяльності. 
Основні ризики: 
Окремі ділянки перспективної житловоїзабудови частково потрапляють в межі 

нормативних параметрів існуючих планувальних обмеженьвід виробничо-комунальних 
об’єктів розташованих на суміжних ділянках. Зокрема, території кварталу багатоквартирної 
житлової забудови на перетині вулиць Вокзальна і Інститутська, Інститутська і Сілезька 
частково потрапляють в СЗЗ 50м від підприємств, розташованих поруч. Це створює ризики 
шкідливого пливу на здоров'я населення, що проживатиме в межах СЗЗ. Містобудівне 
освоєння на ділянках що межують з виробничо-комунальними, складськими ділянками 
можливе лише на умови розроблення проекту та виконання заходів зі скорочення 
нормативних параметрів СЗЗ до межі виробничої території у встановленому законодавством 
порядку, згідно вимог ДСП № 173, п. 5.9. При містобудівному освоєні ділянок 
багатоквартирної житлової забудови, при розроблення детального плану території слід 
враховувати планувальні обмеження від суміжних ділянок (санітарно-захисні зони, санітарні 
розриви) та передбачати їх використання для розміщення об’єктів комунального 
призначення (ТП, ГРП, майданчики для сміттєвих контейнерів), паркувальних місць, ділянок 
для вигулу собак тощо.  

Розміщення проектних магістральних вулиць районного значення Проектна 3, 4, 5, 6 
несе ризики погіршення санітарно-гігієнічних та інженерно-геологічних умов території на 
частині прилеглих ділянках існуючої садибної житлової забудови, (Додаток 1, таб. 6.2, п.20). 

Частина перспективних ділянок для формування кварталів одноквартирної (садибної) 
житлової забудови (частково східна та західна ділянки, що примикають до заплави р. Рокач) 
розташовані на ділянках поширення несприятливих факторів інженерно-будівельного 
освоєння території, таких як підтоплення, поширення торфів. В разі містобудівного освоєння 
ділянок садибної забудови окремими землекористувачами в різні часові терміни, з 
виконанням заходів з інженерної підготовки та захисту території, що викликають зміну 
рельєфу та абсолютних відміток поверхні, можливі ускладнення та погіршення санітарно-
гігієнічних умов суміжних ділянок, що може призвести до конфліктних ситуацій та 
погіршить комфортність умов проживання. Тому органам місцевого самоврядування 
необхідно забезпечити виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території 
комплексно для всієї території кожної з ділянок, що їх потребує. 

За результатами аналізу техніко-економічних показників детальних планів території, 
затверджених в період 2014-2020рр. щодо відповідності техніко-економічним показникам 
чинної містобудівної документації вищого порядку «Генеральний план м. Буча Київської 
області» (ДП «ДІПРОМІСТО», м.Київ, 2014р.) визначено, що обсяги інженерного 
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забезпечення ділянок на які були розроблені та затверджені проекти ДПТ в межах м. Буча є 
вищими ніж ті, що встановлені в ТЕП генерального плану міста, що був розроблений на 
період реалізації до 2033 року. Відсутність в ДДП розділів з інженерного забезпечення, 
інженерної підготовки та захисту території, відсутність розрахунку актуальних потреб у 
обсягах інженерного забезпечення території міста необхідним є виконання розділів з 
розвитку інженерної інфраструктури міста (водопостачання, каналізація, електропостачання, 
теплопостачання, газопостачання, санітарна очистка, мережі зв’язку, інженерної підготовки 
та захисту території, дощової каналізації) несе ризики: виникнення ситуацій із забезпечення 
території міста комунальними послугами в недостатніх обсягах або в обмежений період 
доби; переривання постачання або тимчасові відключення; перевантаження пропускної 
здатності мереж та як наслідок збільшення кількості аварійних ситуацій, через перевищення 
проектних потужностей мереж та споруд, визначених генеральним планом міста2014р.як 
достатніх.   

Очікувані позитивні наслідки:  
В проекті визначені необхідні нормативні рівні забезпеченості об’єктами громадського 
обслуговування населення м. Буча на розрахунковий строк, такі як: Поліклініки, амбулаторії, 
багатопрофільний медичний центр; Станція екстреної медичної допомоги, Центр зайнятості 
населення базового рівня; Спортивні спеціалізовані центри, стадіони загального 
користування для населення. Забезпечення міста зазначеними об’єктами обслуговування, а 
також закладами соціального захисту, закладами відпочинку та спорту та сприятиме 
підвищенню якості медичного обслуговування населення та досягненню завдань в сфері 
охорони здоров’я населення .  

Для організації санітарно-захисних зон від перспективних та деяких існуючих 
підприємств та об’єктів виробничо-комунальної зони міста в проекті визначені ділянки 
вільні від забудови для створення зелених насаджень спеціального призначення, що є одним 
із головних заходів, спрямованих на пом’якшення дії шкідливих впливів на сельбищну зону 
міста та створення сприятливих умов життєдіяльності. 

Створення зелених насаджень загального користування, організація озеленених зон 
відпочинку зіспортивними майданчиками, пішохідними та велодоріжками, покращить умови 
для ведення здорового способу життя, дозволить підвищити якість відпочинку та дозвілля 
населення, що матиме позитивний вплив на здоров’я населення. 

Соціально-економічне середовище 
Очікувані позитивні наслідки після реалізації проекту внесення змін до генплану 

міста:  
- Збільшення та стабілізація чисельності населення міста; 
- виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних варіантів і типів 

житлового будівництва в комплексі з об’єктами обслуговування, озеленення, 
транспортного й інженерного забезпечення; 

- збільшення житлового фонду у місті, збільшення житлових помешкань (квартир) 
дозволить розселити населення, що має погані умови проживання. При цьому середня 
житлова забезпеченість по місту складе близько 33 м2 на людину, що дозволить мати 
вибір мешканцям житла різного рівня розміру та комфорту; 

- розвиток (у разі значних інвестицій) виду економічної діяльності за рахунок програми 
президента України «Велике будівництво»; 

- упорядкування та розвиток сформованого виробничого комплексу, що створює підґрунтя 
для інвестицій та дозволяє врегулювати частину містобудівних проблем; 

- формування зон для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу; 
- реконструкція та подальший розвиток транспортної інфраструктури; 
- підвищення ефективності використання міських територій і територіальних резервів для 

здійснення містобудівної діяльності; 
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При аналізі проектних рішень щодо визначення перспективних території житлової та 
громадської забудови, виробничо-комунальних територій, розвитку транспортної 
інфраструктури та формування рекреаційних зон розглядався вплив від реалізації цих рішень 
на ключові складові довкілля: повітря, водний басейн, ґрунти, біорізноманіття та вплив на 
соціально-економічні фактори розвитку населеного пункту.  

Для частини рішень містобудівної документації, що носять характер потенційних 
ризиків для довкілля при їх реалізації, був визначений комплекс планувальних та інженерно-
будівельних заходів з усунення, зменшення, запобігання або контролю можливих негативних 
впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень 
містобудівної документації. Більшість запропонованих заходів носять інженерно-
конструктивний характер, реалізація яких має відбуватися в процесі наступних стадій 
проектування – переважно проекти робочої документації на будівництво будівель, споруд а 
також мереж інженерно-транспортної інфраструктури. Інша частина заходів відноситься до 
сфери діяльності адміністративно-контролюючих органів. Основні пропозиції щодо 
запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків подано в розділі 7 
цього звіту. 
 
Розділ 7. Заходи,що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документу 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 впровадження містобудівної документації. Запропоновані заходи 
складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної 
документації і рекомендацій, що виникли в результаті виконання СЕО. 

До заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови проживання 
населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків реалізації проекту 
відносяться: 

 
Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та будівельних норм на території 

існуючої та проектної житлової та прирівняної до неї забудови пропонується: 
 

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних об’єктів, нормативні 
параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до мінімально-можливих 
розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до 
зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується органам виконавчої влади і 
місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням порядок розробки і 
погодження проектів скорочення СЗЗ промпідприємств. У випадку, коли неможлива 
організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології 
виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його 
перепрофілювання або закриття. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють 
державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України. До таких підприємств 
відносяться закрема: АТП “Транском”, ВАТ “Укрм’ясомолтехпром”, ЗАТ “Меліоратор”, 
Бучанський експериментальний тарний завод; ПАТ Бучанський приладобудівний завод 
“ВЕДА”; ТОВ “Бучанський завод склотари”; виробнича ділянка по вул. Будівельна; 
ПМК-107, ПрАТ “Будагромехзапчастина”, ТОВ “Техпромсервіс ЛТД”, КП “Продсервіс”; 
МПП «РАДА» (по вул. Заводська) . Контроль за виконанням цих заходів здійснюють 
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державні органи санітарно-епідеміологічного контролю та установи МОЗ України. З 
метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ, в межах яких знаходиться житлова та 
прирівняна до неї забудова, рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи: 

 провадження новітніх технологій виробничого і санітарно-технічного 
устаткування, що забезпечує максимальне уловлювання, утилізацію чи знешкодження 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 

 централізація викидів забруднюючих речовин шляхом максимального 
скорочення кількості труб, вентиляційних шахт, дефлекторів, аераційних ліхтарів тощо; 

 здійснення регулювання виробничих потужностей підприємства;  
 планувальна реорганізація території підприємства з метою раціонального 

взаємного розташування основних виробничих і допоміжних будівель і споруд на 
проммайданчику з метою запобігання забруднення атмосферного повітря на суміжні 
сельбищні та рекреаційні зони; 

- здійснення контролю щодо обмеження на нарощування виробничих потужностей 
підприємства Кооператив ”Асфальтобетонщик” (АБЗ) з метою постійного забезпечення 
параметрів СЗЗ. В перспективі, при необхідності нарощування виробничих потужностей, 
асфальтне виробництво підлягає винесенню за межі населеного пункту з дотриманням 
СЗЗ. В іншому випадку необхідно здійснити перепрофілювання підприємства з метою 
зменшення його класу шкідливості та СЗЗ; 

- закриття діючих кладовищ по вул. Тургенєва та Залізнична, що межують з ділянками 
житлової забудови, із забороною підхоронення, з метою зменшення їх СЗЗ після 
закінчення кладовищного періоду; першочергове 100% охоплення житлової забудови 
системами централізованого водопостачання та водовідведення (вул. Тургенєва, 
Михайловського, Кірова). В умовах міської забудови що склалася, рішення щодо 
розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ (по вул. 
Михайловського) приймати за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в 
залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та інш.) та ступеню 
інженерного обладнання території (відповідно вимог п. 3.12, примітка1, ДСанПіН 
2.2.2.028-99«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 
пунктах України». Містобудівне освоєння перспективних ділянок забудови можливе 
лише після закінчення кладовищного періоду та за умови отримання позитивного 
висновку місцевими органам санітарного надзору; 

- дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовище; 
- дотримання параметрів та режиму господарської діяльності в межах 1-го та 2-го поясів 

зони санітарної охорони свердловин водопостачання; 
- існуючі санаторні та оздоровчі заклади в умовах реконструкції потребують дотримання 

санітарних відстаней 100м. Враховуючи, що в умовах житлової забудови що історично 
сформувалася навколо санаторних та оздоровчих закладів витримати необхідний розрив 
неможливо, при подальшій реалізації проектних рішень містобудівної документації у разі 
реконструкції цих закладів необхідно забезпечити дотримання вимог п. 6.11 (в умовах 
реконструкції), ДСП №173. Санітарний розрив може бути дотриманий частково за умови 
врахування території закладу в тому разі, якщо в зеленій зоні закладу, що попадає в 
поняття «санітарний розрив» не будуть знаходитися  майданчики відпочинку, спортивні 
майданчики та окремі павільйони рекреаційного призначення. При цьому санітарний 
розрив між об'єктами житлової забудови та вищезазначеними майданчиками повинен 
залишатися розміром 100м, що потрібно для уникнення їх взаємного впливу. Санаторні 
та оздоровчі заклади не повинні піддаватися впливу життєдіяльності мешканців 
прилеглих будинків – шум, забруднення повітря хімічними забруднюючими речовинами 
від автотранспорту, об'єктів теплоенергетики тощо, а житлові об'єкти в свою чергу не 
повинні зазнавати впливу від дозвільно-розважальних заходів оздоровчого закладу; 

- заборона розміщення в межах міста будь-яких об’єктів, несприятливих в екологічному 
відношенні;   
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- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним 
законодавством, при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ, 
охоронні зони інженерних споруд та комунікацій – ГРП, ТП, очисні споруди зливової 
каналізації тощо;  

- врахування запропонованих ділянок щодо встановлення прибережних захисних смуг 
водних об’єктів при здійсненні заходів з інженерної підготовки території; 

 
- містобудівне освоєння перспективних ділянок житлової та громадської забудови на стадії 

розробки детального плану території слід проводити з урахуванням існуючих та 
перспективних нормативних параметрів СЗЗ та санітарних розривів від суміжних 
існуючих та перспективних промислово-комунальних ділянок, з метою недопущення 
розміщення в їх межах житлових будівель та місць відпочинку, а використання даних 
просторів для розміщення об’єктів інженерної інфраструктури (ТП, ГРП, інш.), гостьових 
стоянок, місць вигулу для домашніх тварин тощо, та при необхідності виконувати 
інженерно-планувальні заходи для скорочення СЗЗ; розміщення будівель і споруд слід 
планувати з урахуванням охоронних зон інженерних мереж та інших планувальних 
обмежень. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно 
приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів 
шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Контроль за 
виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ 
України. Містобудівне освоєння перспективних ділянок забудови можливе лише після 
скорочення СЗЗ підприємства та її затвердження у визначеному законодавством порядку; 

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених 
даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції 
існуючих) виробничо-комунальних підприємств; дотримання  параметрів обмежень 
визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві 
об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової 
каналізації, каналізаційних насосних станцій тощо;  

- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних 
захисних смуг водойм та смуг відведення меліоративних каналів з розробкою на дані 
ділянки технічної документації із землеустрою; 

- на перспективних ділянках житлової забудови, у відповідності з детальними планами 
території, при будівництві нових свердловин господарсько-питного водопостачання  та 
водопровідних споруд забезпечити встановлення розмірів І-го поясу зони санітарної 
охорони, їх земельний відвід із відповідним цільовим призначенням, їх  огородження, 
планувальну організацію та дотримання режиму господарської діяльності; 

- містобудівне освоєння ділянок в межах охоронних зон магістральних газопроводів, що 
суперечить встановленому режиму згідно  ЗУ "Про правовий режим земель охоронних 
зон об’єктів магістральних трубопроводів" № 3041-VI від 17.02.2011р., потребує 
виконання процедури скорочення охоронної зони, що здійснюється лише на підставі 
відповідного обгрунтування та погодження Держгірпромнагляду України і ДК 
“Укртрансгаз” в установленому порядку; 

- забезпечити на підставі ТЕО отримання позитивного висновку ДК ”Укртрансгаз” та 
Держгірпромнагляду України щодо скорочення параметрів охоронної зони 
магістрального газопроводу на ділянках де існуюча містобудівна ситуація не відповідає 
встановленому режиму охоронної зони згідно  ЗУ "Про правовий режим земель 
охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів" № 3041-VI від 17.02.2011р.; 

- з метою запобігання погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання, та забезпечення 
комфортних умов проживання населення на перспективних ділянках одноквартирної 
(садибного) житлової забудови, що частково або повністю мають ускладнені інженерно-
геологічні умови будівельного освоєння через підвищений рівень ґрунтових вод та 
поширення торфів (ділянки для формування кварталів одноквартирної (садибної) 
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житлової забудови: частково східна та західна ділянки, що примикають до заплави р. 
Рокач) органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити виконання заходів з 
інженерної підготовки та захисту території комплексно для всієї території кожної 
перспективної ділянки (кварталу), що їх потребує; 

- забезпечити дотримання норм та правил при проектуванні та будівництві об’єктів, 
будівель та споруд на при аеродромній території на подальших стадіях розроблення 
містобудівної та робочої документації при містобудівному освоєнні ділянок житлово-
громадської та виробничо-комунальної зон міста, будівництві об’єктів інженерно-
транспортної інфраструктури. Розмір приаеродромної території аеродрому аеродрому 
Київ/Антонов-2 - коло радіусом 50 км від контрольної точки аеродрому. Будівлі і 
природні об’єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити 
загрози для польотів повітряних суден. Визначення умов забудови, використання землі і 
споруд та здійснення вищезазначеної діяльності на приаеродромній території 
здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з 
експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Порядок 
погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території 
визначається постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017р. №954 «Про 
затвердження Положення про використання повітряного простору України» та наказом 
Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 №721 «Про затвердження Порядку 
погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та 
об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних 
приладів цивільної авіації». Погодження місця розташування та висоти об’єктів на 
приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів 
і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації здійснює Державіаслужба України або 
Міноборони (відповідно до компетенції) з урахуванням висновків експлуатанта 
аеродрому та провайдера аеронавігаційного обслуговування. Погодженню з 
Державіаслужбою та Міноборони підлягають місце розташування і висота при 
проектуванні, будівництві, реконструкції і технічному переобладнанні: об’єктів, що 
перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів, постійних 
злітнопосадкових майданчиків; об’єктів заввишки 45 і більше метрів відносно 
контрольної точки аеродрому в радіусі до 50 кілометрів; повітряних ліній електрозв’язку 
та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших 
об’єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, об’єктів з викидом відкритого 
полум’я, газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в 
районах аеродромів, тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або 
перешкоджати роботі аеродрому чи засобів зв’язку, навігації та спостереження 
(радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення; об’єктів незалежно від їх 
розміщення заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею. Також забороняється 
розміщення об’єктів, що сприяють масовому скупченню птахів на відстані 15 км від 
контрольної точки аеродрому; 

- якщо нове кладовище, яке буде розташоване за межами міста між м. Бучею, с.Мироцьким 
і смт Ворзелем, буде введено в експлуатацію до моменту 100% заповнення існуючої 
території кладовища по вул.Депутатській, необхідно переглянути питання щодо освоєння 
додаткової ділянки 5га для кладовища в лісі на користь вишукування необхідної площі 
для перспективних поховань за межами міста, на території Бучанської МТГ, в процесі 
розроблення містобудівної документації комплексний план розвитку Бучанської МТГ. 

 
Для охорони атмосферного повітря: 

- розробка проектів організації та, за потреби, скорочення санітарно-захисних зон 
промислово-комунальних підприємств та здійснення заходів щодо їх благоустрою та 
озеленення; 
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- 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 заплав річок 
Буча та 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 міста: 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 теплогазопостачання (проведення реконструкції існуючих джерел 
тепло-, газозабезпечення, із застосуванням прогресивних технологій і сучасних 
теплогенераторів децентралізованих систем опалення); 

- популяризація велосипедного транспорту та будівництво велосипедних доріжок; 
- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості 

житлових та рекреаційних територій. 
 

Для пом’якшенням та адаптації що змін клімату: 
- контроль кліматичних параметрів та прийняття управлінських рішень з питань адаптації 

міського середовища до наслідків зміни клімату (в т.ч. впливу високих температур) із 
охопленням усієї території міста, першочергово в житлових масивах та зонах відпочинку 
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населення (паркові та рекреаційні зони), зокрема: облаштування фонтанчиків питної 
води; створення систем крапельного зрошення для зелених зон міста; створення 
додаткових місць укриття (тенти) для людей в зонах відпочинку та по вулицях з найбільш 
активним рухом людей; 

- розроблення спеціалізованого проекту з визначення відміток підняття рівнів води р. 
Рокач та площ зони затоплення при проходженні паводково-повеневих вод 1%-
забезпеченості (1 раз на 100 років) та в разі необхідності внесення відповідних 
корегувань в містобудівну документацію в частині виконання необхідних заходів із 
захисту території; 

- при створенні нових та реконструкції існуючих зелених зон міста здійснювати підбір 
видів дерев та чагарників з урахуванням їх кліматичної резистентності та асиміляційних 
властивостей; 

- облаштування екопарковох з трав’яним покриттям у існуючих та передбачених проектом 
місцях для організації парковок для тимчасового зберігання автомобілів біля об'єктів 
громадського обслуговування; 

- розробити комплекс заходів зі збільшення альтернативних джерел опалення будинків, 
поступово замінювати громадський транспорт, на ті види транспорту, які не здійснюють 
викидів в атмосферне повітря (наприклад, електроавтобуси); 

- інформування населення про наслідки змін клімату та місцеві можливості адаптації. 
 

Для охорони та раціонального використання водних ресурсів: 
 

- розробка проекту технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водотоків та водойм міста, 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 міста: реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного 
господарства (мереж, насосних станцій тощо), запровадження сучасних технологій та 
методів очистки питних вод (враховуючи що бучакський водоносний горизонт має 
підвищений вміст заліза, потребується проведення знезалізнення перед подачею води в 
мережу); реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та 
водовідведення з підключенням всіх неканалізованих об’єктів до централізованої 
системи господарсько-побутової каналізації; 

- для усунення  ризиків виникнення ситуацій із забезпечення території міста комунальними 
послугами в недостатніх обсягах або в обмежений період доби; переривання постачання 
або тимчасові відключення тощо необхідно розробити в складі проекту внесення змін до 
генплану міста розділи з розвитку інженерної інфраструктури міста (водопостачання, 
каналізація, електропостачання, теплопостачання, газопостачання, санітарна очистка, 
мережі зв’язку), розділ «Інженерний захист і підготовка території» та відкоригувати 
проектні ТЕП, з урахуванням проектних демографічних показників та обсягів житлово-
громадського і інших видів будівництва, визначених проектом «Внесення змін до 
генерального плану м. Буча Київської області», 2021р.; 
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- розвідка нових ділянок підземних джерел централізованого водопостачання для 
населених пунктів Ірпінського регіону, з урахуванням можливості організації 
нормативних параметрів зон санітарної охорони;  

- для вирішення питання водопостачання міста Буча та Ірпінського регіону вцілому 
необхідно розробити Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) розвитку водопостачання  
населених пунктів м. Буча, м. Ірпінь, смт Ворзель, смт Гостомель, які мають єдине 
джерело водопостачання. У вищезазначеному ТЕО повинні бути розглянути можливість 
використання існуючих ділянок водозаборів, пошук нових територій під підземні 
водозабори, або подача води питної якості з системи водопостачання міста Києва. Також 
необхідно виконати гідравлічний розрахунок системи водопостачання міста; 

- з метою збереження водності річок в межах міста 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 міста, створення структурного підрозділу, який 
має опікуватись визначеними питаннями;      

- корегування проекту з визначення меж ІІ та ІІІ-го поясів зони санітарної охорони 
існуючих і перспективних свердловин централізованого водопостачання; розробка даного 
проекту для інших відомчих свердловин господарсько-питного водопостачання; 
планувальна організація та дотримання режиму зон санітарної охорони з виконанням 
заходів відповідно Проектів ЗСО джерел централізованого водопостачання, згідно 
Постанови КМУ №2024 від 18 грудня 1998 р.; 

- розробити проекти із землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони 
джерел та об'єктів водопостачання (згідно вимог пункту З 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»); 

- реалізація заходів з розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста, 
визначених місцевими цільовими програмами; 

- 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; 

- реалізація  заходів визначений чинною містобудівною документацією на місцевому рівні, 
щодо інженерної підготовки та захисту території при освоєнні територій, що зазнають 
впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація 
підтоплення тощо; 

- розробити плани ліквідації наслідків можливих аварій для об'єктів і споруд, які є аварійно 
небезпечними (каналізаційні колектори, каналізаційні насосні станції тощо) та погодити 
їх з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (пункт 14 постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.03.1999 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих 
вод від забруднення зворотними водами»); 

- здійснювати контроль за підприємствами, пов’язаними з використанням водних 
ресурсів,щодо встановлення лімітів споживання питної води для промислових 
(виробничих) потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів за 
погодженням з обласною державною адміністрацією; 

- 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); 
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- впровадження 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; 

- розвиток системи відведення поверхневого стоку з усієї території міста; будівництво 
очисних споруд зливової каналізації в проектних місцях випуску стічних вод;  

- виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території, зокрема при освоєнні 
ділянок, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання 
поверхневого стоку, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків та балок 
з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку та інші; 

- при розробленні робочої документації на будівництво вулиць Проектна 3, Проектна 4, 
Проектна 5 передбачити: технічні рішення з виконання нижнього контуру земляного 
полотна що має максимальні дренажні властивості та що забезпечує природний рух 
грунтових вод; технічні рішення для забезпечення проходження поверхневого стоку з 
суміжних ділянок сельбищної зони міста в напрямку русла р. Буча; спорудження 
гідротехнічних споруд що забезпечують функціонування існуючих меліоративних 
каналів;  передбачити обов'язковий збір дощових і талих вод з проїзної частини з 
наступним її очищенням або відведенням у місця, що виключають забруднення джерел 
водопостачання; улаштування максимального вуличного озеленення і улаштування 
шумовідбивних-вбираючих екранів (відгороджувальні та спеціальні захисні стінки); при 
проектуванні вулиці, у разі перевищення на прилеглій до неї житловій забудові (за 
лімітуючими показниками) оцінного рівня забруднення атмосферного повітря (за 
розрахунками або аналогією) чинних гігієнічних нормативів, повинні передбачатись 
планувальні заходи (збільшення санітарних розривів від проїзної частини вулиць до лінії 
регулювання забудови тощо) та заходи з організації дорожнього руху, які забезпечують 
на території житлової забудови нормативну якість атмосферного повітря; 

- при розробленні робочої документації на будівництво вулиці Проектна 6, передбачити 
заходи визначені для вулиць Проектна 3-5, а також з метою уникнення ризиків суттєвого 
підвищення розрахункових рівнів паводків 1%-ї забезпеченості в заплаві р. Буча 
доцільним є виконання частини вулиці Проектна 6 по естакаді на всій ділянці заплави без 
будівництва насипних дамб; 

 
Для охорони ґрунтів: 

 
- 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; 
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- контроль за ґрунтами, що ввозяться для використання при озелененні та благоустрої 
міських 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. 
 

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, 
електромагнітне випромінювання): 

 
Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та залізничний транспорт.  

Для захисту від акустичного забруднення прилеглих до магістральних вулиць 
територій та забезпечення нормативних рівнів звуку на території житлової забудови 
пропонується: 

- створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил 
землекористування в межах червоних ліній; 

- реалізація заходів з реконструкції та будівництва вулиць міста для організації 
магістральної вуличної мережі, яка намічена комплексом заходів проекту внесення змін до 
генерального плану міста, з будівництвом транспортних розв’язок; 

- для дороги Київ-Ковель формування санітарного розриву 100 м за межами населеного 
пункту, на ділянці під’їзду до міста, зі смугою озеленення шириною не менше 10 м, 
відповідно вимог ДСП 173-96 (п.5.25, 5.26), Згідно п. 10.1.6, (примітка), ДБН Б.2.2-
12:2019,при проведенні реконструкції або розміщенні об’єктів будівництва на територіях 
сформованої забудови відстань від бровки земляного полотна магістральних доріг І, ІІ та ІІІ 
категорій до лінії регулювання житлової, дачної та садової забудови можливо зменшувати до 
50 м за умови дотримання нормативних акустичних показників та при облаштуванні 
шумозахисних екранів та смуг озеленення завширшки не менше 10-15 м; 

- в межах червоних ліній магістральної вуличної мережі пропонується застосування 
також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні 
екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали; 

 
По території міста проходить залізниця. Дотримання нормативних рівнів шуму 

забезпечується шляхом організації санітарно-захисної зони, яка для основних колій складає 
100м, під’їзних колій 50м (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20; ДБН Б.2.2-12:2019).). В 
межах СЗЗ створюється смуга охоронних зелених насаджень. На ділянках де створити смугу 
озеленення неможливо, необхідно встановлення шумозахисних екранів. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови 
пропонується, що знаходиться в межах нормативної СЗЗ залізничних колій (частково вул. 
Трудова, Горького, Лугова, Сковороди, Фрунзе, Жовтнева, Вишневецького, Петровського, 
пров. Петровського), та на ділянках де досягти нормативних рівнів шуму за рахунок 
озеленення неможливо, впровадження конструктивних шумозахисних заходів для першої 
лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі 
облицювальні матеріали). 
 

Для забезпечення нормативних рівнів звуку на території житлової забудови в районі 
впливу аеродрому пропонується: 

Встановлено,  що  в  межах  зон  обмеження  забудови  (Г,  Б  та  В)  на 
приаеродромній  території  аеродрому  Київ/Антонов-2  розташовується  житлова  і 



 
 

 

70 

громадська  забудова ,  яка  створена  та  функціонує  за  відсутності  відповідних  програм 
захисту населення від впливу авіаційного шуму, які вимагаються рядом документів ІСАО 
(наприклад, ICAO Doc 9829 AN/451 та ICAO Doc 9184 AN/902) та ЕС (Регламенту ЄС № 
598/2014), але до цього часу не гармонізовані із законодавством України. 

В рамках поточного сценарію подій для існуючої забудови, що знаходиться в межах 
зони Г, для зменшення акустичного впливу необхідно виконувати комплекс заходів які 
забезпечують зниження шуму на ∆LA > 30 дБА, в тому числі: застосування підвищеної 
звукоізоляції та шумоізоляційних матеріалів зовнішніх огороджень конструкцій будівель і 
споруд, застосування шумоізоляційних склопакетів у оздобленні віконних отворів тощо. За 
межами зони Г (в зонах Б і В) дозволяється будівництво будівель з підвищеною 
звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які забезпечують зниження шуму на ∆LA = 25-30 
дБА.  

В рамках прогнозного сценарію необхідно реалізовувати заходи, визначені науково-
проектною документацією «Карта зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного 
шуму для аеродрому Київ/Антонов-2» (Науково-дослідний центр екологічних проблем 
аеропортів Національного авіаційного університету, Київ – 2020р.). Зокрема, рекомендовані  
заходи  зниження  впливу  АШ  на  довкілля  в  околиці  аеродрому Київ/Антонов-2 
включають, в тому числі:  

-  продовження заборони вечірніх та нічних польотів;  
-  запровадження  експлуатаційних  заходів  під  час  зльоту  і  посадки  повітряних 

суден,  відповідну  організацію повітряного  руху  з  метою  зменшення  впливу  авіаційного 
шуму  та  інших  несприятливих  екологічних  факторів  за  участі  всіх  суб’єктів  авіаційної 
діяльності,  чиї  функції  та  повноваження  лежать  в  зазначеній  сфері згідно з  Повітряним 
Кодексом та іншими чинними законодавчими актами України;  

-  встановлення маршрутів прильоту та вильоту в зонах із мінімальною житловою 
забудовою, використання цих маршрутів зльоту та посадки для найбільш шумних ПС;   

-  обмеження використання реверсу тяги при посадці найбільш шумних ПС;  
-  розробка  та  впровадження  системи  моніторингу  авіаційного  шуму,  що  дасть 

змогу  обґрунтувати  та  запустити  економічні  важелі  до  авіакомпаній,  що  створюють 
найбільші рівні АШ на приаеродромній території аеродрому Київ/Антонов-2. 

 
Джерелами електромагнітного випромінювання на території сельбищної зони міста є 

базові станції мобільного зв’язку, трансформаторні підстанції, повітряні лінії 
електропередачі. Зазначені об`єкти є джерелами електромагнітного випромінювання і тому 
підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також 
щодо захисту населення від впливу цього фактору.  

Згідно ДСНіП № 239-96 зі змінами (Наказ Міністерства охорони здоров'я від 
13.03.2017 №266) - встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП 
проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним 
органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

З метою обмеження впливу повітряних ліній електропередач (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 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. 

Будівництво нових вулиць Проектна №3, №4, №5, вздовж р. Буча, біля південно-
східної межі міста, потребує заміни окремих ділянок повітряних ЛЕП у кабельному 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
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виконанні, після чого параметри охоронних зон ЛЕП зменшуються до 1м в обидві сторони 
від кабелю. 

 
Охорона біорізноманіття та ландшафтно-планувальні заходи: 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень міста 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 
залізниці і 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-рекреаційних 
зелених зон, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення 
сталого розвитку території міста. 

 
Охорона нерухомих пам’яток культурної спадщини: 

З метою дотримання вимог законодавства в сфері охорони та використання 
нерухомих пам’яток культурної спадщини на подальших етапах реалізації проекту необхідно 
забезпечити виконання наступних заходів: 
- органам місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства, необхідно 

провести роботи з виготовлення облікової документації для ново виявлених 
пам’яток та встановлення охоронних зон пам’яток; 

- якщо під час проведення земляних робіт під час будівництва будівель та споруд буде 
виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, забудовник повинен 
зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це органи 
охорони культурної спадщини та органи місцевого самоврядування, на території якого 
проводяться земляні роботи, згідно з частиною І статті 36 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» (надалі Закону); 

- у відповідності до частини 1 ст. 37 Закону будівельні, меліоративні, шляхові та інші 
роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів 
культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за 
рахунок коштів замовників зазначених робіт. 

 
Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 

навколишнє природне середовище, прогнозування стану екосистем та досягнення їх 
екологічної рівноваги проектом рекомендується розширення системи моніторингу 
навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні 
фактори впливу, прояв екзогенних геологічних процесів) з організацією стаціонарних постів 
та пунктів контролю на території сельбищної зони, на ділянках впливу виробничо-
комунальних зон, на території рекреаційних зон міста. 

 
Адміністративні заходи: 

 
Пропонується низка заходів адміністративного характеру, які сприятимуть 

впровадженню документу державного планування (проекту внесення змін до генерального 
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плану). Під час процесу СЕО на етапі збору даних та аналізу поточної ситуації було 
визначена необхідність проведення таких заходів:  
- для забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування, органів охорони 

навколишнього середовища та охорони здоров'я при прийнятті обґрунтованих рішень 
слід здійснювати розвиток системи моніторингу якості повітря в сельбищній зоні міста, з 
організацією стаціонарних постів та пунктів контролю на ділянках магістральних вулиць 
та в зонах впливу промислових зон що межують із сельбищною зоною; 

- здійснення контролю за зберіганням родючого шару ґрунтів який зазнає переміщення, під 
час будівельних робіт та його подальшим використанням для ландшафтного 
благоустрою; 

- здійснення моніторингу за якістю питної води з децентралізованих джерел 
водопостачання на ділянках садибної забудови до моменту забезпечення мережами 
централізованого водопостачання всієї території міста;  

- здійснення моніторингу за якістю води у водоймах міста, зокрема у місцях 
водокористування населенням (пляж) за хімічними та бактеріологічними показниками; 

- після будівництва та введення в експлуатацію системи дощової каналізації з локальними 
очисними спорудами доцільним є створення моніторингу стану поверхневих вод у місцях 
випуску зливових вод після очисних споруд, з метою контролю якості систем очищення; 

- здійснення моніторингу виконання заходів з санітарного очищення території міста;  
- здійснення моніторингу фізичних факторів впливу на навколишнє середовище та 

здоров’я населення в межах сельбищної зони: зокрема вимірювання рівнів акустичного 
впливу на території житлової забудови на ділянках магістральних вулиць з високою 
інтенсивністю транспортного руху;  

- дотримання порядку, визначеного чинним законодавством України, під час 
вилучення/переведення земель сільськогосподарського призначення, до інших видів 
цільового призначення згідно проектних пропозицій містобудівної документації; 

- дотримання порядку, визначеного чинним законодавством України, під час 
вилучення/переведення земель лісогосподарського призначення до інших видів цільового 
призначення згідно пропозицій містобудівної документації; 

- посилення контролю зі сторони структурних підрозділі ДІАМ за дотриманням 
функціонального зонування території, передбаченого містобудівною документацією під 
час розміщення нових та реконструкції існуючих виробничо-комунальних, складських, 
транспортних підприємств, об'єктів, в тому числі споруд комунальної інфраструктури. 
Під час погодження проектної документації на будівництво об’єктів, будівель та споруд 
необхідно здійснювати контроль щодо наявності розділу «Оцінка впливу на навколишнє 
середовище» в складі робочої документації та виконання процедури Оцінка впливу на 
довкілля при реалізації планової діяльності, для об’єктів що потребують проведення такої 
процедури (перелік відповідних об’єктів визначений Законом України «Про оцінку 
впливу на довкілля»). Цей захід є надзвичайно важливим для уникнення ризиків 
негативних кумулятивних впливів та погіршення санітарно-гігієнічних характеристик 
довкілля в зоні впливу таких об’єктів; 

- вивчення ресурсів фінансування для інвестування в природоохоронні заходи. Реалізація 
рішень містобудівної документації та реалізація рекомендованих природоохоронних 
заходів потребуватиме значних інвестицій. Цього можна досягти шляхом мобілізації 
місцевого бюджету, участі бізнесу, залучення коштів з державного екологічного фонду, 
інвестицій державних та міжнародних фінансових установ, коштів благодійних 
міжнародних фондів з охорони довкілля. 

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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Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна 
оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо) 

 
У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені 

наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:  
1.Варіант «нульової альтернативи»;  
2. Розгляд альтернативних варіантів щодо перспективного функціонального 

використання ділянки, у північно-західній частині міста, мікрорайон «Ястремщина». 
 
Варіант «нульової альтернативи».  
У Варіанті "нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за 

яким містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської 
області» не розробляється і не затверджується. Цей сценарій характеризується 
продовженням поточних,в тому числі незадовільних, екологічних тенденцій по деяким 
складовим навколишнього природного середовища, описаних у розділах 2, 3 та 4 цього звіту. 
За результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію "нульової альтернативи" 
подальший розвиток міста є дещо ускладненим, а в певних сферах і неможливим, через 
відсутність нормативно-законодавчих підстав в сфері земельних відносин, надання умов та 
обмежень на ділянки нового будівництва (реконструкції), що за своїм функціональним 
використанням згідно сучасних потреб не відповідають функціональному використанню 
діючої містобудівної документації. Така альтернатива не сприяє вирішенню екологічних 
проблем та вирішенню соціальних питань в межах міста, не сприяє реалізації окремих цілей 
та завдань визначених в інших документах державного планування на місцевому рівні, 
призводить до неефективного використання земельних ресурсів. 

 
2. Розгляд альтернативних варіантів щодо перспективного функціонального 

використання ділянки, у північно-західній частині міста, мікрорайон «Ястремщина». 
 
При підготовці проекту містобудівної документації розглядались альтернативні 

варіанти перспективного функціонального використання однієї з найбільших за площею 
ділянок містобудівного розвитку, яка на даний час не освоєна, з метою оцінки можливості її 
інтеграції до проекту у якості проектних рішень відповідно аналізу ймовірних впливів на 
довкілля та здоров'я населення при їх реалізації.  

Розгляд альтернативних варіантів здійснювався щодо частини ділянки, що 
розташована у північно-західній частині території міста, в мікрорайоні Ястремщина, площею 
орієнтовно 109га, що примикає до західної межі міста і розташована між руслом р. Рокач і 
вул. Києво-Мироцька. При цьому авторами даного звіту опрацьовані можливі ризики для 
довкілля, здоров’я населення та умов життєдіяльності населення, а також досліджені сильні 
сторони та можливі ризики за умов реалізації даних пропозицій. 

 
Варіант №1. Відповідно чинної містобудівної документації – генеральний план міста 

Буча, що затверджена рішенням Бучанської міської ради №2124 від 17 березня 2015 року, із 
площі що оцінюється переважна частина території була виділена для розміщення для таких 
видів функціонального використання: багатоквартирна житлова забудова на площі 
орієнтовно 8,6га; блокована житлова забудова на площі 42га; садибна житлова забудова на 
площі 15га; громадські центра та заклади освіти 8,2га; медичні заклади на площі 4,2га; парк 
та інші зелені насадження загального користування зі спортивними майданчиками на ділянці 
що примикає до р. Рокач та струмка, на площі орієнтовно 23,5га; 0,9га зелені насадження 
спецпризначення; решта вулична мережа.  
 

Переваги: 
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- забезпечення соціальних потреб щодо індивідуального житла для більшої кількості 
населення міста у порівнянні з варіантом 2, із забезпеченням достатньої кількості місць 
дошкільної освіти у окремо розташованих закладах;  

- виділення зелених зон для формування екологічного каркасу вздовж струмка, з 
організацією прибережної захисної смуги на ділянці протяжністю орієнтовно 400м; 

 
Недоліки та можливі ризики: 
- вилучення значних площ, що були у сільськогосподарському обігу та мають 

потенціал для відновлення природних рослинних комплексів, в т.ч. малими локальними 
ділянками деревно-чагарникових насаджень; 

- необхідність здійснення комплексу з інженерної підготовки та захисту території для 
розміщення будівель садибної та особливо багатоквартирної забудови на призаплавних 
ділянках;  

- неможливість використання частини ділянки площею орієнтовно 1,5га, що відведена 
для формування кварталів блокованої житлової забудови, через необхідність організації 
прибережно-захисної смуги водотоку; 

 
Варіант №2. Із загальної площі 109 га  що оцінюється переважна площа пропонується 

для розміщення садибної житлової забудови на площі орієнтовно 49 га, громадської 
забудови 17,2га з розміщенням закладів громадського обслуговування та закладу дитячої 
освіти на площі орієнтовно 0,8га. Також пропонується  розміщення спортивного центру та 
стадіону на загальній площі біля 16 га; формування зелених насаджень загального 
користування на площі орієнтовно 24га; решта вулична мережа.  

 
Переваги: 
- менша у порівнянні з першим варіантом поверховість забудови та щільність 

населення на ділянках житлової забудови, що створює більш сприятливе візуальне та 
психологічне сприйняття міського середовища; 

- забезпечення соціальних потреб щодо індивідуального житла садибної житлової 
забудови для більшої кількості населення із забезпеченням достатньої кількості місць 
дошкільної освіти у окремо розташованих закладах; 

- менше антропогенне навантаження на довкілля за рахунок більшої площі садибної 
житлової забудови, що характеризується найбільшим коефіцієнтом природного рослинного 
покриття грунту,  

- менші у порівнянні з першим варіантом використання природних ресурсів, 
навантаження на мережі та головні споруди інженерної інфраструктури міста, об’єми 
утворення твердих побутових відходів;  

- збільшення відсотку площі для розвитку громадської забудови з розміщенням 
об’єктів громадського обслуговування, що підвищує потенціал для розвитку малого 
підприємництва та бізнесу; 

- більша кількість у порівнянні з першим варіантом спортивних закладів 
загальнодоступного використання,  що підвищує можливості організації дозвілля, сприятиме 
фізичній активності громадян, зростанню соціальних зав’язків громади, позитивно 
впливатиме на досягнення цілей з охорони здоров’я населення;  

 
Недоліки та можливі ризики: 
- вилучення значних площ, що були у сільськогосподарському обігу та мають 

потенціал для відновлення природних рослинних комплексів, в т.ч. малими локальними 
ділянками деревно-чагарникових насаджень; 

- необхідність здійснення комплексу з інженерної підготовки та захисту території для 
розміщення будівель громадської забудови на призаплавних ділянках; 
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- неможливість використання частини ділянки площею орієнтовно 2,6га, що відведена 
для формування кварталів садибної житлової забудови, через необхідність організації 
прибережно-захисної смуги водотоку; 

- розміщення частини ділянки садибної житлової забудови  (орієнтовно 0,3га) в межах 
нормативних параметрів СЗЗ від ділянки виробничого призначення ТОВ «Столярний дім 
Львів» по вул. Києво-Мироцька, що виключає можливість її використання для цілей 
розміщення житлової забудови (можливе використання цієї частини для розміщення об'єктів 
комунального призначення ТП, ГРП, майданчиків для збору сміття, тощо), або потребує 
впровадження заходів зі скорочення СЗЗ підприємства. 
 

Спосіб в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання стратегічних 
методів аналізу, таких як: аналіз контексту та вихідного стану довкілля, цільовий аналіз, 
використання матриць, елементів SWOT-аналізу. При цьому оцінювалась можливість 
негативних впливів на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси, 
ґрунти, біорізноманіття, соціально-економічні аспекти) та можливі впливи на стан здоров’я 
населення через реалізацію окремих рішень з просторового планування території щодо 
розвитку сельбищної, виробничої, ландшафтної та рекреаційної територій села, розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури. 

Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки 
можна виділити: відсутність методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 
оцінки саме проектів містобудівної документації; відсутність статистичних даних по 
окремим показникам існуючого стану довкілля та умов життєдіяльності населення, як обсяги 
споживання енергетичних та природних ресурсів, що в певній мірі нівелює аналіз контексту 
та вихідного стану довкілля, та нівелює точність прогнозування перспективного стану 
довкілля. 
 
Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення 

 
Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї 

компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його 
результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не 
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.  

Метою проведення моніторингу є: аналіз  відповідності  стану  території  та  
навколишнього  середовища екологічним  вимогам  для  вироблення  рішень  по  
забезпеченню  екологічного благополуччя; зниження  ступеню  невизначеності,  яка  
обумовлена  неточністю стратегічних методів прогнозних оцінок.  

Суб’єктом моніторингу реалізації проектних рішень документу державного 
планування є органи виконавчої влади, що приймають рішення про затвердження документу 
державного планування. Моніторинг необхідно здійснювати протягом всього строку 
розрахункового періоду, який визначений проектом містобудівної документації. 

Моніторинг наслідків виконання документу державного планування для довкілля та 
здоров’я населення необхідно здійснювати відповідно вимог «Порядку здійснення 
моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2020 року №1272 та відповідно вимог«Положення про державну систему 
моніторингу довкілля», що затверджене Постановою КМУ №391, від 30.03.1998р. зі змінами. 
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Програма екологічного моніторингу має бути розроблена на час реалізації проектних 
рішень документу державного планування щодо розміщення нових об'єктів житлово-
громадського забудови, будівництва транспортної інфраструктури. Програма моніторингу 
має складатися із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету, ключові індикатори 
та критерії для оцінки.  

Постійний моніторинг має здійснюватися під час всього періоду виконання проектних 
рішень документу державного планування. Результати моніторингу мають бути оприлюднені 
замовником на власному офіційному веб-сайті один раз на рік протягом строку дії документа 
державного планування та через рік після закінчення такого строку. 

 
Моніторинг включає (але не обмежується) наступними етапами:  
1. Вибір об’єктів навколишнього природнього та соціального середовища для певних 

аспектів;  
2. Встановлення ключових параметрів моніторингу;  
3. Визначення доступних методів контрольного вимірювання: (Візуальні обстеження; 

Регулярний відбір зразків/проб та їх лабораторні дослідження; Аналіз статистичної 
інформації; Регулярні опитування та зустрічі з громадськістю, яка потенційно потрапляє в 
зону впливу об’єктів планованої діяльності); 

4. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на 
навколишнє природне та соціальне середовище. 

5. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 
коригування в разі необхідності. 

 
Моніторинг наслідків виконання документу державного планування для довкілля та 

здоров’я населення необхідно здійснювати за наступними цільовими параметрами. 
При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 

документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення 
населеного пункту від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю 
реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, 
соціального та побутового обслуговування, будівництва виробничих, транспортних, 
комунальних, розвитку озеленених територій проектним рішенням містобудівної 
документації. Порівняння цих даних між собою, надасть реальну картину досягнутого рівня 
показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами 
повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що 
дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність 
проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню. Контрольні 
показники з якими необхідно порівнювати рівень реалізації містобудівного розвитку міста 
визначені у пояснювальній записці генерального плану, в розділі “Основні показники”. 
Останній стовпчик таблиці визначає показники містобудівного розвитку, що мають бути 
досягнуті на кінець розрахункового періоду реалізації проектних рішень. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу 
увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, 
будівництву водопровідних, каналізаційних мереж, мереж газопостачання, 
електропостачання, дощової каналізації, очисних споруд, трасуванню головних вулиць і 
проїздів та їх завершення до вводу в експлуатацію житлових будівель і громадських споруд. 
В процесі нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з 
обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування 
населення та благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків. 
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В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо 
планувальної організації території міста: розроблення проектів та їх реалізації щодо 
організації (скорочення) санітарно-захисних зон виробничих, комунальних підприємств, 
розташованих на межі або в межах сельбищної зони; розробка технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг водойм з винесенням їх в 
натуру; виділення ділянок та оформлення актів землеустрою для розміщення всіх об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури (нові вулиці, ГРП, ШРП, водозабірні та 
водорозподільчі споруди, очисні споруди зливової каналізації тощо) та інші питання в сфері 
землекористування.  

При здійсненні моніторингу основну увагу слід приділяти заходам передбаченим в 
сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і 
організаційно-технічних заходів, визначених в проекті містобудівної документації, а також 
заходів, передбачених цільовими програмами в сфері охорони навколишнього природного 
середовища на місцевому та регіональному рівні є обов’язковою умовою для досягнення 
стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення 
сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.  

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та інших виробничих 
об'єктів, що розвиваються (реконструюються), в тому числі розвиток нових виробничих зон 
міста (де передбачено розміщення, виробничих, комунальних, складських, транспортних 
об’єктів), які повинні відповідати нормативним вимогам ДСП №173 "Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів", з обов’язковим виконанням заходів 
визначених в розділі “Оцінка впливу на навколишнє середовище”, що розробляється в складі 
робочої проектної документації на будівництво або реконструкцію підприємства чи об’єкту 
будівництва та рекомендацій, визначених процедурою “Оцінка впливу на довкілля”, якщо 
виконання такої є необхідним відповідно вимог законодавства. 

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно перевіряти 
виконання рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У тому числі: розміщення 
відповідно до проекту закладів відпочинку, спортивних об’єктів, додержання санітарно-
гігієнічних вимог до обладнання та режиму використання прибережних ділянок водойм у 
місцях масового відпочинку населення та водокористування (пляжні зони).  

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 
- розробку та реалізацію проектів скорочення СЗЗ від підприємств, що межують із 

житловою забудовою, виконання інженерно-планувальних та конструктивно-
технологічних заходів, що визначаються в цих проектах та забезпечують скорочення 
параметрів СЗЗ;  

- розроблення проектів організації комплексної СЗЗ для перспективних груп виробничих 
ділянок промислово-комунальних, транспортно-складських підприємств з виконанням 
озеленення санітарно-захисних зон; 

- розвиток вуличної мережі міста, створення захисного вуличного озеленення;  
- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових мало-та 

безвідходних технологій на промислових підприємствах, модернізація існуючих 
установок тепло-енергопостачання закладів та підприємств обслуговування населеного 
пункту, впровадження теплових установок сучасного типу з використанням природних 
джерел енергії; тощо). 
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Контроль за охороною водних ресурсів містить нагляд за відведенням та очищенням 
поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним будівництвом локальних очисних 
споруд зливової каналізації, рівнем обслуговування при експлуатації та ефективністю їх 
роботи; встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх території 
режимів господарської діяльності; благоустроєм водних рекреаційних зон а також за 
виконанням технологічних та технічних заходів на промислово-комунальних об'єктах для 
запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршення санітарно-
епідеміологічної ситуації, таких як: впровадження зворотних систем водопостачання, 
безстічних виробництв із замкнутими циклами водопостачання (зокрема на 
автотранспортних підприємствах), впровадження технологій безпечного зберігання 
тимчасових місць видалення відходів та інших заходів. 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі дощова 
каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та 
води водних об'єктів в пунктах водокористування населення (пляжі) за хімічними та 
бактеріологічними показниками. 

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести 
облік джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань на території міста. 

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 
навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та 
досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз 
лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього 
доцільним є налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного 
середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) з організацією 
пунктів контролю на межі виробничо-комунальної та сельбищної зон та в ландшафтно-
рекреаційній зоні. 

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів складових 
довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення міста з метою виявлення 
негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, 
використовуючи в тому числі статистичні дані.  

 
Наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації проектних 
рішень документу державного планування, які мають прямі впливи на стан навколишнього 
середовища, умови життєдіяльності та здоров'я населення.  

Моніторинг даних впливів пропонується здійснювати за наступними контрольними 
параметрами: 
- загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел викидів, т/рік;  
- загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел викидів за основними видами економічної діяльності, т/рік;  
- обсяг викидів від стаціонарних джерел за окремими забруднюючими речовинами: 

суспендовані тверді частинки, діоксид та інші сполуки сірки, сполуки азоту, оксид 
вуглецю, неметанові легкі органічні сполуки, метали та їхні сполуки, т/рік; 

- кількість виробничо-комунальних, транспортних, сільськогоподарських підприємств, що 
мають проекти організації санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із 
загальної кількості зареєстрованих підприємств; 

- загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 
джерел викидів, тонн/рік;  

- загальний обсяг викидів від пересувних джерел за окремими забруднюючими 
речовинами: суспендовані тверді частинки, діоксид та інші сполуки сірки, сполуки азоту, 
оксид вуглецю, неметанові легкі органічні сполуки, метали та їхні сполуки, т/рік; 
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- обсяги викидів парникових газів стаціонарними та пересувними джерелами за основними 
показниками: діоксид вуглецю, метан, оксид азоту, т/рік; 

- контроль якості атмосферного повітря по забруднюючим речовинам: пил, оксид азоту, 
сірководень, окис вуглецю, фенол, в мг/м3 та в долях ГДК;  

- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових 
концентрації забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням відповідних ГДК, % від 
загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість споруджених шумозахисних екранів вздовж залізниці, метрів; 
- загальний об’єм забору прісних підземних вод, м3/рік; 
- використання прісних вод в цілому, в тому числі на потреби: виробничі, побутово-питні, 

інші, втрати, м3/рік; 
- використання прісних вод за основним видом економічної діяльності, м3/рік; 
- використання води у розрахунку на людину, м3/рік на одну особу; 
- кількість домогосподарств садибної житлової забудови, підключених до централізованої 

системи водопостачання, частка від загальної кількості; 
- кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання,що не 

відповідають встановленим санітарним нормам, частка від загальної кількості проб/день, 
проб/місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості питної води з децентралізованих джерел водопостачання (приватні 
колодязі садибної забудови), що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від 
загальної кількості проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості поверхневої води у місцях рекреаційного водокористування (пляжі), 
що не відповідають встановленим санітарним нормам, частка від загальної кількості 
проб/місяць, проб/рік; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи водовідведення, 
частка від загальної кількості; 

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та від інших абонентів 
(промислових, комунальних, транспортних підприємств тощо), м3/рік; 

- обсяг стічних вод задіяних в системах оборотного водопостачання, м3/рік; 
- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, км/рік; споруд/рік; 
- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, км/рік; споруд/рік; 
- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; споруд/рік; 
- обсяг утворених відходів, т/рік; 
- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, т/рік, частка від загального обсягу утворених 

відходів; 
- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, частка від загальної 

кількості; 
- реконструкція та будівництво вуличної мережі населеного пункту, км/рік; 
- кількість ділянок на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та захисту території, 

га/рік; 
- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ частка від загальної 

площі населеного пункту; 
- частка ділянок по створенню зелених насаджень загального користування, що мають 

необхідний рівень ландшафтного упорядкування та благоустрою, га/ частка від загальної 
площі населеного пункту; 

- площа встановлених прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів 
міста з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, га; 

- площа створених зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне вулично-
дорожнє озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га; 

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення по окремим класам 
хвороб та окремим нозологічним формам інфекційних захворювань, кількість 
випадків/рік. 
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Способом виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля є порівняння 

отриманих показників параметрів що підлягають моніторингу з контрольними критеріями, 
які визначені в таблиці розділу 9 Звіту. Зокрема контрольні критерії стану складових 
довкілля встановлені державними санітарними нормами. Контрольним критерієм 
відповідності якості повітря є ГДК (або ОБВР) забруднюючих речовин у повітрі сельбищних 
територій і 0,8 ГДК у місцях масового відпочинку населення. Контрольні критерії якості 
води водних об’єктів встановлені ДСП № 173, додаток №11; контрольні критерії якості 
питної води встановлені ДCанПіН 2.2.4-170-10; контрольні критерії якості грунту для 
забудови населеного пункту встановлені ДСП № 173, додаток №14; контрольні критерії 
рівнів звуку на території житлової забудови встановлені ДСП № 173, додаток №16 

Пропоновані об’єкти моніторингу та контрольні ключові параметри, що підлягають 
моніторингу, а також періодичність та установи що можуть проводити моніторинг визначені 
в табличній формі (див. таблицю нижче). 

 
Для кожного рівня стандартних процесів планування має бути відповідний рівень 

офіційної екологічної звітності, щоб органи планування (та інші відповідні зацікавлені 
сторони) мали достатню детальну інформацію з офіційних джерел. Одним із варіантів 
реалізації даного завдання може бути створення штатної одиниці в складі виконавчих 
органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних даних по території міста. Для цього 
необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів 
господарювання в межах міста 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 ГДВ; об’єм утворення відходів, 
наявність МВВ та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність 
встановленим ГДС; копії санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів, що є джерелами 
електромагнітного впливу які потребують виготовлення таких паспортів та інші дані, 
необхідні для проведення моніторингу впливу реалізації ДДП на довкілля.  

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.  
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Пропоновані параметри оцінки змін стану довкілля, здоров'я населення та умов життєдіяльності. 
Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Контрольний 

критерій 
Метод контрольного 

вимірювання 
Періодичність  Хто проводить моніторинг 

Об’єкт моніторингу - Повітря     
Забруднення повітря транспортом 
на магістральних вулицях міста 

Відповідність якості 
повітря до діючих норм 

Проби та лабораторні 
дослідження  

2 рази нар ік (та по 
запиту) в теплий 
та холодний 
період 
 

Представники 
Держпродспоживслужби/ ДУ 
«Київський Обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 
(ОЦКПХ) МОЗ України», його 
структурний підрозділ, або  інша 
лабораторія відповідно до атестату 
про акредитацію   

Концентрації забруднюючих 
речовин на межі СЗЗ виробничо-
комунальних зон із сельбищною 
зоною 

Відповідність 
встановленим ГДК 
хімічних і біологічних 
речовин. 

Проби та лабораторні 
дослідження 

1 раз на рік (та по 
запиту) 

Представники 
Держпродспоживслужби/ інша 
лабораторія відповідно до атестату 
про акредитацію  

рівні звуку на магістральних 
вулицях 

Відповідність  рівнів 
звуку діючим нормам 
відносно встановленим  
ГДР звукового тиску 

заміри на місцевості 2 рази на рік (та по 
запиту) в теплий 
та холодний 
період, денний та 
нічний час  

ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ 
України», його структурний 
підрозділ,  або  інша лабораторія 
відповідно до атестату про 
акредитацію 

Об’єкт моніторингу - Забезпечення 
населення якісною питною водою 

    

Якість води з централізованих 
джерел водопостачання  

Відповідність 
показників якості води 
встановленим нормам, 
згідно ДCанПіН 2.2.4-
170-10 

Проби та лабораторні 
дослідження 

Відповідно до 
програми 
виробничого 
контролю  

Представники експлуатуючої 
організації КП «Ірпіньводоканал»/ 
інша лабораторія відповідно до 
атестату про акредитацію  

Якість води з децентралізованих 
джерел водопостачання (приватні 

Відповідність 
показників якості води 

Проби та лабораторні 
дослідження 

1 раз на рік у 
найбільш 

ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ 
України», його структурний 
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Параметр, що підлягає 
моніторингу 

Контрольний 
критерій 

Метод контрольного 
вимірювання 

Періодичність  Хто проводить моніторинг 

шахтні колодязі, свердловини 
садибної забудови) 

встановленим нормам, 
згідно ДCанПіН 2.2.4-
170-10 

несприятливий 
період року, а 
також за 
відповідними 
показниками у разі 
погіршення 
епідемічної 
ситуації 

підрозділ,  або  інша лабораторія 
відповідно до атестату про 
акредитацію 

кількість домогосподарств садибної 
житлової забудови, підключених до 
централізованої системи 
водопостачання, 

100% від загальної 
кількості 
домогосподарств 

Аналіз статистичної 
інформації 

1 раз на рік Призначена Бучанською міською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

Об’єкт моніторингу - Водний 
басейн 

    

Стан водних об’єктів у місцях 
скидання зворотних вод 

Відповідність 
показників 
встановленим нормам 
якості поверхневої води  

Проби та лабораторні 
дослідження 

Згідно Порядку 
здійснення 
державного 
моніторингу вод 
(Постанова КМУ 
№758 від 
19.09.2018р.) 

Басейнове управління водних 
ресурсів середнього Дніпра/ ДУ 
«Київський ОЦКПХ МОЗ 
України», його структурний 
підрозділ,  або  інша лабораторія 
відповідно до атестату про 
акредитацію 

якість поверхневої води у місцях 
рекреаційного водокористування 
населення (пляжі) 

Відповідність 
показників якості води 
встановленим 
державним санітарним 
нормам 

Проби та лабораторні 
дослідження 

Щомісяця в період 
рекреаційного 
сезону 

ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ 
України», його структурний 
підрозділ,  або  інша лабораторія 
відповідно до атестату про 
акредитацію 

кількість домогосподарств, 
садибної житлової забудови, 
підключених до централізованої 
системи водовідведення  

100% від загальної 
кількості 
домогосподарств 

Аналіз статистичної 
інформації 

1 раз на рік Призначена Бучанською міською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

Об’єкт моніторингу - Грунти     
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Параметр, що підлягає 
моніторингу 

Контрольний 
критерій 

Метод контрольного 
вимірювання 

Періодичність  Хто проводить моніторинг 

Стан ґрунтів, порушених під час 
будівництва капітальних споруд та 
комунікацій, об’єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, 
виконання заходів з інженерної 
підготовки та захисту території 

Відповідність 
встановленим ГДК 
хімічних і біологічних 
речовин. 

Проби та лабораторні 
дослідження 

При проведенні 
будівельних робіт 

ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ 
України», його структурний 
підрозділ,  або  інша лабораторія 
відповідно до атестату про 
акредитацію 

Стан території прибережних 
ділянок водних об’єктів міста, 
улоговин, ділянок придорожніх 
узбіч, пустирів, природних 
ландшафтних зон 

Відсутність 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ твердих 
побутових та інших 
відходів 

Візуальні обстеження та 
фотофіксація 

періодично Призначена Бучанською міською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля; представники 
місцевих громадських організацій 

Об’єкт моніторингу - поводження з 
відходами 

        

кількість ТПВ для яких 
здійснюється сортування з відбором 
вторинних ресурсів 

100% від загального 
обсягу утворених 
відходів 

Аналіз статистичної 
інформації; візуальні 
обстеження 

1 раз на рік Призначена Бучанськоюміською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

кількість домогосподарств що 
уклали договір на вивезення ТПВ, 

100% від загальної 
кількості 

Аналіз статистичної 
інформації 

Періодично, 
щонайменше 1 раз 
на квартал 

Призначена Бучанськоюміською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

Місця тимчасового зберігання 
відходів на підприємствах 

Відповідність 
визначеним 
законодавством умов 
зберігання відходів 

Візуальні обстеження; 
Проби та лабораторні 
дослідження 

Відповідно до 
плану перевірок та 
позапланово 

Представники Державної 
екологічної інспекції, представники 
органів місцевого самоврядування 
та місцевих громадських 
організацій 

Об’єкт моніторингу - 
природоохоронні території 

    

частка ділянок по створенню 
зелених насаджень загального 
користування, що мають 
необхідний рівень ландшафтного 
упорядкування та благоустрою 
відносно перспективної площі  

Відповідно проектних 
рішень містобудівної 
документації 

Візуальні обстеження; 
Аналіз статистичної 
інформації  

1 раз на рік Призначена Бучанськоюміською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

Кількість водних об’єктів міста, для 100% від кількості Візуальні обстеження; 1 раз на рік Призначена Бучанськоюміською 
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Параметр, що підлягає 
моніторингу 

Контрольний 
критерій 

Метод контрольного 
вимірювання 

Періодичність  Хто проводить моніторинг 

яких винесені в натуру межі 
прибережних захисних смуг згідно 
технічної документації із 
землеустрою 

водних об’єктів міста 
(ріки Буча, Рокач та 
інші водні об’єкти) 

Аналіз реалізації 
технічної документації 

радою відповідальна особа з питань 
охорони довкілля 

Об’єкт моніторингу - здоров'я 
населення та соціальне середовище 

    

кількість випадків захворюваності 
дитячого та дорослого населення по 
окремим класам хвороб та окремим 
нозологічним формам інфекційних 
захворювань 

Кількість захворілих та 
поширеність 
захворювань, що 
еквівалентна або менша 
у порівнянні із 
загальнообласними 
показниками 

Аналіз статистичної 
інформації  

1 раз на рік Призначена Бучанськоюміською 
радою відповідальна особа з питань 
охорони здоров'я населення 

Населення Позитивний настрій 
мешканців міста  

Регулярні опитування та 
зустрічі з громадськістю, 
яка потенційно потрапляє 
в зону впливу об’єктів 
планованої діяльності 

Не менше 2 разів 
на рік і за потреби 

Фахівець із зв’язків з 
громадськістю Бучанськоюміської 
ради, соціальний працівник 

Громадські організації/ЗМІ/ інші 
зацікавлені сторони 

Позитивний настрій 
місцевої громади та 
зацікавлених сторін; 
Нейтральні або 
позитивні публікації у 
ЗМІ; Співпраця із 
зацікавленими 
сторонами 

Візуальні обстеження з 
фото фіксацією; 
періодичні опитування та 
зустрічі з представниками 
громадських організацій 
та зацікавленими 
сторонами 

Щоразу за 
потребою 

Фахівець із зв’язків з 
громадськістю Бучанськоюміської 
ради,соціальний працівник, 
представники громадських 
організацій уповноважені 
Бучанськоюміською радою 
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Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення 

 
Місто Буча розташоване в центральній частині Київської області, на відстані 

близько80 км на північ до найближчого кордону держави. Враховуючи географічне місце 
розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я 
населення не очікуються. 
 
Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку 
аудиторію. 

 
Внесення змін до генерального плану міста 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»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», завданням на проектування. Генеральний план визначає основні принципи і 
напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування 
системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та 
транспортної мережі, 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; Бучанський районний відділ 
ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».; ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області; ГУ статистики у Київській області; Басейнова 
управління водних ресурсів середнього Дніпра; а також Відділу охорони здоров’я Бучанської 
міської радищодо основних показників здоров’я населення. В процесі роботи були 
проаналізовані доступні дані регіональних галузевих управлінь, характеристика 
комунальних об’єктів, інформація окремих підприємств, наукові звіти та публікації.  

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, 
характеризується як умовно задовільний. Джерелами забруднення атмосферного повітря є 
стаціонарні джерела (розташовані на ділянках виробничих та промислових підприємств) та 
пересувні джерела (переважно автотранспорт). Промислові підприємства відносяться 
переважно до IV та V класів шкідливості. За даними моніторингових досліджень основний 
шкідливий вплив на території сельбищної зони здійснюють автотранспортними засобами на 
ділянках магістральних вулиць з підвищеною інтенсивністю транспортного руху. За 
результатами 159 проведених досліджень атмосферного повітря перевищення ГДК 
відмічались у 3 дослідженнях за показником азоту діоксид, що виявлено в житлові забудові 
зони впливу автотранспорту – траса Київ-Ковель м. Буча, вул. Вокзальна, 101. Водний 
басейн зазнає найбільшого антропогенного навантаження, про що свідчать відхилення від 
гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин по окремим санітарно-
гігієнічним і хімічним показникам у водних об’єктах на території міста і за його межами. 
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Антропогенне навантаження на ґрунтове середовище відбувається в меншій мірі (в західній 
частині території міста наявні стихійні смітники). Показники стану грунтів та прояви 
фізичних факторів впливу знаходяться в межах допустимих нормативних значень. Територія 
міста характеризується ускладненими інженерно-будівельними умовами (підвищений рівень 
ґрунтових вод, можливість затоплення паводковими водами 1%-забезпеченості, поширення 
торфових покладів в заплавах річок).  

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 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 міста щодо будівництва нових вулиць міста та 
транспортних розв’язок,організація одностороннього руху транспорту, реконструкція 
вуличної мережі це більш ймовірно призведе до значного перевантаження транспортної 
мережі центральної та південної частини міста, що погіршить умови життєдіяльності в зонах 
впливу магістральних вулиць та створить ризик шкідливих впливів на здоров’я населення.  

Динаміка зміни показника захворюваності дитячого населення по переважній 
більшості класів хвороб у 2020р. та вцілому за останні три роки свідчить про тенденцію до 
зменшення. Динаміка захворюваності дорослого населення міста за останні три роки мала 
загальну тенденцію до зниження із доволі вираженим підвищенням по більшості хвороб у 
2019р.За даними Відділу охорони здоров’я Бучанської міської ради відмічене, що протягом 
2018-2020рр. не відбувалось суттєвих змін у захворюваності населення, враховуючи вплив 
факторів оточуючого середовища, способу життя, умов праці. В м. Буча та Бучанській МТГ 
відсутні територіальні закономірності захворюваності відповідно місця проживання осіб, що 
пов’язані з впливом факторів оточуючого середовища. На території Бучанської МТГ за 
останні 3 роки не спостерігається підвищеної захворюваності окремих груп населення. Якщо 
проект генерального плану не буде впроваджений існуючі показники здоров’я населення 
більш ймовірно залишатимуться без змін. Проте неповний рівень забезпечення території 
закладами громадського обслуговування, в т.ч. закладами охорони здоров’я, соціального 
захисту, відпочинку, дошкільних установ, матиме негативний вплив на умови 
життєдіяльності та відповідно і стан здоров’я населення, не сприятиме покращенню якості 
медичних послуг. 

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 
м.Буча. 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 
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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 міста, заходи з охорони навколишнього природного середовища. Проектом 
передбачається розвиток виробничої зони міста, 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 міста; 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 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.  

 
Місто Буча 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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Додаток 1. Таблиця 6.2. Характеристика впливу основних рішень проекту 
внесення змін до генерального плану за ділянками містобудівного розвитку на 

складові довкілля 
 
У цьому додатку надані додаткові пояснення до Таблиці 6.1 у Розділу 6. з описом 

потенційних впливів та наслідків від реалізації рішень містобудівної документації, що викладені у 
формі низки таблиць, відповідно основних рішень генерального плану. 
 
Таблиця 6.2. Характеристика впливу основних рішень генерального плану за ділянками 
містобудівного розвитку на складові довкілля. 
 
Шкала оцінки:  
+2 суттєво позитивний вплив, 
+1 помірний позитивний вплив, 
0 очікуваний вплив відсутній, 
-1 помірний негативний вплив, 
-2 суттєво негативний вплив. 
? – висока ступінь невизначеності 
 

Розвиток сельбищної зони з розміщенням житлово-громадської забудови: 
 

1) зміна функціонального використання ділянки рекреаційного призначення для формування 
кварталу садибної житлової забудови; ділянка пансіонату сімейного типу, обмеженої вулицями 
Революції , Котляревського, та пров. Тургєнєва;  

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки території; 
озеленення придомових територій, відновлення природного 
рослинного покриву. 

біорізноманіття +1, -1 створення озеленення та ландшафтного благоустрою  
внутрішньо дворового простору, збагачення видового складу 
зелених насаджень; 
часткове скорочення існуючих деревних насаджень; 

Соціально-
економічне 
середовище 

+1, -1 забезпечення соціальних гарантій щодо умов проживання 
населення; 
зменшення місць для розміщення відпочиваючих у рекреаційних 
закладах міста 

 
2) зміна функціонального використання ділянки зелених насаджень в межах забудови 

площею 0,4га  для формування кварталу багатоквартирної житлової забудови;  ділянка  призначена 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. 
Вокзальна на перетині з вул. Б. Ступки; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення природного стану ґрунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій. Поява твердого покриття 
ґрунтів.   
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою 

біорізноманіття -1,+1 втрата частини природних зелених насаджень; 
Збагачення видового складу зелених насаджень при 
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ландшафтному благоустрою території,  
Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 забезпечення соціальних гарантій щодо місця проживання 
населення  

 
3) зміна функціонального використання ділянки садибної житлової забудови для формування 

кварталу багатоквартирної забудови; ділянка на розі вулиць Сілезька і Інститутська, частково вкрита 
деревними насадженнями,  

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення природного стану ґрунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій. Поява твердого покриття 
ґрунтів.   
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою 

біорізноманіття -1,+1 втрата частини природних зелених насаджень; 
Збагачення видового складу зелених насаджень при 
ландшафтному благоустрою території,  

Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 забезпечення соціальних гарантій щодо місця проживання 
населення  

 
4) зміна функціонального використання частини ділянки рекреаційного закладу, орієнтовно 

30% площі, для розміщення громадської забудови;  ділянка  оздоровчого табору «Лісний», по вул. 
Інститутська на перетині з вул. Я. Мудрого; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій; 
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою придомових ділянок 

біорізноманіття +1, -1 створення озеленення та ландшафтного благоустрою  
внутрішньо дворового простору, збагачення видового складу 
зелених насаджень; 
часткове скорочення існуючих деревних насаджень; 

Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 Покращення умов соціального обслуговування населення при 
розміщенні об’єктів громадського обслуговування; 
 

 
5) зміна функціонального використання частини ділянки садибної житлової забудови, 

площею орієнтовно 6,0га по вул. Сілезська, для формування кварталу громадської забудови;  ділянка  
розташована в межах вулиць Сілезька,  Багалія, Грибоєдова, вкрита деревними насадженнями;  

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій; 
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою придомових ділянок 

біорізноманіття +1, -1 створення озеленення та ландшафтного благоустрою  
внутрішньо дворового простору, збагачення видового складу 
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зелених насаджень; 
часткове скорочення існуючих деревних насаджень; 

Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 Покращення умов соціального обслуговування населення при 
розміщенні об’єктів громадського обслуговування; 
 

 
6) зміна функціонального використання частини ділянки багатоквартирної житлової забудови 

для розміщення громадської забудови; ділянка в західній частині міста, по вул. Києво-Мироцька, на 
відрізку від вул. Ястремська в західному напрямку, вільна ділянка покрита трав’яною рослинністю; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій; 
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою прибудинкових ділянок 

біорізноманіття +1 створення озеленення та ландшафтного благоустрою 
прибудинкових територій, збагачення видового складу зелених 
насаджень; 

Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 Покращення умов соціального обслуговування населення при 
розміщенні об’єктів громадського обслуговування; 
 

 
7) зміна функціонального використання ділянки садибної житлової забудови для формування 

кварталу громадської забудови; ділянка в межах вулиць Назарія Яремчука та Соломії 
Крушельницької, вільна ділянка покрита трав’яною рослинністю; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій; 
відновлення природного рослинного покриву при 
ландшафтному благоустрою прибудинкових ділянок 

біорізноманіття  +1 створення зелених деревно-чагарникових насаджень при 
ландшафтному благоустрою території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

 +1 Покращення умов соціального обслуговування населення при 
розміщенні об’єктів громадського обслуговування; 
 

 
Розвиток рекреаційних та спортивних території: 
8) зміна функціонального використання частини ділянки рекреаційного закладу, орієнтовно 

70% площі, для формування зелених насаджень загального користування (парки сквери);  ділянка  
оздоровчого табору «Лісний», по вул. Інститутська на перетині з вул. Я. Мудрого; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 ризики не очікуються 
Водний басейн 0 ризики не очікуються 
Ґрунт 0 ризики не очікуються 
біорізноманіття  +1 збагачення видового складу рослин при ландшафтному 

благоустрою рекреаційної зони 
Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
розширення зони відпочинку, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, 
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9) зміна функціонального використання частини ділянки садибної житлової забудови на 
формування зелених насаджень загального користування; ділянка біля північно-західної межі міста, 
між вул. Києво-Мироцька і заплавою р. Рокач; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря +1 Позитивний вплив на стан атмосферного повітря, підвищення 
здатності поглинання парникових газів на території міста 

Водний басейн 0 ризики не очікуються 
Ґрунт 0 ризики не очікуються 
біорізноманіття  +2 створення зелених деревно-чагарникових насаджень при 

ландшафтному благоустрою території; збагачення видового 
складу рослин при ландшафтному благоустрою рекреаційної 
зони 

Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
збільшення зон відпочинку, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, 

 
 10) зміна функціонального використання ділянки зелених насаджень спецпризначення та 
громадської забудови для розміщення спортивного закладу (кінологічний центр); ділянка  призначена 
для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, в районі вул. Яблунська, біля 
південно-західної межі міста, між залізницею, водоймою та гаражами; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
Рекультивація порушених ділянок, відновлення природного 
рослинного покриву 

біорізноманіття  +1 створення зелених насаджень при ландшафтному благоустрою 
території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

+1 підвищення соціальних зв’язків громадян, створення нових 
робочих місць 

 
 11) зміна функціонального використання ділянки виробничо-складського використання для 
розміщення спортивного закладу (кінно-спортивна школа);  ділянка  призначена для під розміщення 
виробничо-складських та офісних приміщень, по вул. М. Залізняка, біля західної межі міста; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
Рекультивація порушених ділянок, відновлення природного 
рослинного покриву 

біорізноманіття  +1 створення зелених насаджень при ландшафтному благоустрою 
території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
створення спортивних об’єктів, створення умов для ведення 
здорового способу життя, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, створення нових робочих місць 

 
 12) зміна функціонального використання ділянки ландшафтної зони для розміщення 
спортивних закладів (стадіон, спортмайданчики, велодром, біатлон);  ділянка  в заплавних та 
призаплавних територіях р. Рокач, в створі з вул. Сілезька, в межах В. Глушкова та Паркова; 
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Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
Рекультивація порушених ділянок, відновлення природного 
рослинного покриву 

біорізноманіття  +1 створення зелених насаджень при ландшафтному благоустрою 
території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
створення спортивних об’єктів, створення умов для ведення 
здорового способу життя, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, створення нових робочих місць 

 
13) зміна функціонального використання ділянки для розміщення об'єктів спорту (спортивний 

стадіон); ділянка в північно-західній частині міста, район «Ястремщина», територія вкрита переважно 
травяною рослинністю, окремі осередки деревно-чагарникової рослинності, зруйновані будівлі;  

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
Рекультивація порушених ділянок, відновлення природного 
рослинного покриву 

біорізноманіття  +1 створення зелених насаджень при ландшафтному благоустрою 
території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
створення спортивних об’єктів, створення умов для ведення 
здорового способу життя, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, створення нових робочих місць 

 
14)  зміна функціонального використання ділянки багатоквартирної житлової забудови для 

розміщення об'єктів спорту (спортивний стадіон); ділянка в західній частині міста, по вул. Нове шосе;  
Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 
Водний басейн 0 Ризики не очікуються 
Ґрунт -1,+1 Часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
Рекультивація порушених ділянок, відновлення природного 
рослинного покриву 

біорізноманіття  +1 створення зелених насаджень при ландшафтному благоустрою 
території, 

Соціально-
економічне 
середовище 

+2 підвищення комфорту міського середовища за рахунок 
створення спортивних об’єктів, створення умов для ведення 
здорового способу життя, підвищення соціальних зв’язків 
громадян, створення нових робочих місць 

 
Розвиток виробничої зони міста: 
15) зміна функціонального використання ділянок садових товариств, дач для формування 

кварталів комунально-складської зони; 
Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -1 можливе поява нових джерел викидів забруднюючих речовин в 
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атмосферне повітря при формуванні комунально-складської 
зони 

Водний басейн 0 вплив не очікується. 
Ґрунт  -1, +1 - часткове порушення ґрунтів під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій,  
- рекультивація порушених ділянок, відновлення рослинного 
покриву при ландшафтному упорядкування виробничих 
майданчиків 

біорізноманіття 0 ризики не очікуються 
Соціально-
економічне 
середовище 

+2 Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до 
міського бюджету та економічний розвиток міста 

 
16) зміна функціонального використання ділянки лісогосподарського призначення для 

розширення кладовища; 
Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 вплив не очікується. 
Водний басейн 0 вплив не очікується. 
Ґрунт  -1 порушення ґрунтового покриву під експлуатації кладовища та 

зменшення площ природного рослинного покриву на окремих 
ділянках  

біорізноманіття -1 втрата та порушення природних рослинних угруповань  під час 
експлуатації кладовища; часткове скорочення деревних 
насаджень 

Соціально-
економічне 
середовище 

+1 Забезпечення території міста в розрахунковій потребі площ для 
здійснення традиційних поховань  

 
Розвиток вулично-дорожньої мережі та модернізація інженерної інфраструктури: 
17) зміна функціонального використання ділянки спортивного закладу для формування 

центральної площі міста;   
Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 вплив не очікується. 
Водний басейн 0 вплив не очікується. 
Ґрунт  -1 порушення ґрунтового покриву під будівельних робіт; 

зменшення площ грунтово-рослинного покриву;  
біорізноманіття 0 вплив не очікується. 
Соціально-
економічне 
середовище 

+1 Забезпечення населення міста в місці проведення урочистих 
подій та свят; покращення соціальних звязків громади  

 
18) розміщення наземних автомобільних перетинів колій Південно-Західної залізниці за 

рахунок створення: естакади в межах вулиць Тарасівська, Жовтнева, Нова, Яснополянська, Києво-
Мироцька; розміщення дороги що сполучатиме вул. Яблунська та Івана Франка, вздовж колій 
залізниці із наскрізним проїздом під існуючим залізничним мостом над р. Буча; 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря  +1 Зниження рівня викидів забруднюючих речовин від 
автотранспорту та акустичного впливу за рахунок створення 
додаткового перетину через залізницю в південно-східній 
частині міста та розподілення транспортного руху в центральній 
частині міста;   

Водний басейн 0 вплив не очікується. 
Ґрунт -1 Порушення ґрунтового покриву під час реконструкції та 
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будівництва нових ділянок вулиць; зменшення площ природного 
рослинного покриву на окремих ділянках 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 
Соціально-
економічне 
середовище 

 +2 Розвиток вуличної мережі, забезпечення кращого 
функціонування транспортної інфраструктури міста, 
покращення транспортної доступності на окремих ділянках 
міста 

 
19) зміна функціонального використання окремих ділянок в західній частині міста для 

розміщення магістральної вулиці загальноміського значення; 
Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря  +1 Зниження рівня викидів забруднюючих речовин від 
автотранспорту та акустичного впливу в центральній частині 
міста;  зменшення акустичного впливу від залізничного 
транспорту 

Водний басейн 0 Значні ризики не очікуються 
Ґрунт -1 Порушення ґрунтового покриву під час реконструкції та 

будівництва нових вулиць; зменшення площ природного 
рослинного покриву на окремих ділянках 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 
Соціально-
економічне 
середовище 

 +2 Розвиток вуличної мережі, зовнішніх транспортних зв’язків для 
забезпечення кращого функціонування інфраструктури міста, 
покращення транспортної доступності, зменшення інтенсивності 
руху в західній частині міста. 

 
20) зміна функціонального використання окремих ділянок в південно-східній частині 

міста, в створі вул. Рубежівська для розміщення магістральних вулиць районного значення 
Проектна 3, Проект4, Проектна 5; та вул. Проектна 6 з перетином р. Буча. 

Складова 
довкілля 

Оцінка 
впливу 

Характеристика впливу 

Повітря  -1,+1 - можливе погіршення якості атмосферного повітря на окремих 
ділянках існуючої житлової забудови в районі вулиць 
Рубежівська, Перемоги, Шухевича, Набережна, Новояблонська, 
Камінського, зокрема при несприятливих метеорологічних 
умовах через викиди забруднюючих речовин та акустичний 
вплив від автотранспорту; 
- зниження рівня викидів забруднюючих речовин від 
автотранспорту та акустичного впливу в центральній частині 
міста через пере розподілення транспортних потоків та 
зменшення інтенсивності транспортного руху;   

Водний басейн -1 зниження природного руху грунтових вод в призаплавних та 
заплавних ділянках р. Буча, можливість посилення процесів 
підтоплення на прилеглих до проектних вулиць ділянках 
існуючої садибної забудови 

Ґрунт -1 Порушення ґрунтового покриву під час реконструкції та 
будівництва нових вулиць; зменшення площ природного 
рослинного покриву на окремих ділянках 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 
Соціально-
економічне 
середовище 

 +1,-1 - розвиток вуличної мережі, зовнішніх транспортних зв’язків для 
забезпечення кращого функціонування інфраструктури міста, 
покращення транспортної доступності; 
- необхідність виконання складних і вартісних інженерно-
конструктивних заходів для упередження погіршення санітарно-
гігієнічних та інженерно-геологічних умов території на 
прилеглих ділянках існуючої садибної забудови  
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Посилання 
 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Стратегія 
затверджена постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695; 

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; 

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; 

4) Програма «Питна вода Київщини на 2017-2021 роки». Затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 19 травня 2017 року № 312-14-VII зі змінами; 

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; 

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; 

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; 

8) Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-
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; 

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.; 
 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; 

11) Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Київській 
області у 2019р. та 2020р;  

12) матеріали науково-дослідної роботи “Розробка регіональної програми формування 
національної екологічної мережі та Регіональної схеми екологічної мережі в Київській 
області” (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, м. Київ – 2011р.); 

13) Технічна документація “Проект зон санітарної охорони ІІ та ІІІ поясів Ірпінського 
родовища та артсвердловин“ (ПДРГП ”Північгеологія”, Київ-2008р.); 

14) Науково-проектна документація «Карта зони обмеження забудови за умов впливу 
авіаційного шуму для аеродрому Київ/Антонов-2» (Науково-дослідний центр екологічних 
проблем аеропортів Національного авіаційного університету, Київ – 2020р.); 

15) Містобудівна документація «Генеральний план м. Буча Київської області». (ДП 
«ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2014 рік). Затверджена рішенням Бучанської міської ради №2124 
від 17 березня 2015 року. 
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