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ВСТУП 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, 

національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого 

(сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної 

складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання 

екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та 

прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених 

пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на всебічному 

аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати 

результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в 

процесі стратегічного планування. 

Звіт виконано відповідно до Законів України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», «Про регулювання містобудівної діяльності», Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, 

затверджених наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 

10.08.2018 року № 296 та ін. нормативно-правових актів. 

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.  
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1. Зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП 
За обсягом та змістом проєкт генерального плану села Корніївка відповідає 

діючому законодавству України в 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». 

  Стратегічна екологічна оцінка була розроблена для документу державного 

планування, а саме для генерального плану села Корніївка, головною метою якого  

обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови або іншого 

використання території населеного пункту, котрий розробляється та затверджується 

в інтересах Баришівської селищної ради з урахуванням державних, громадських, а 

також приватних інтересів.  

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної 

організації та функціонального призначення територій, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та 

транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та 

благоустрою, цивільного захисту місцевості та громадян від небезпечних природних 

і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також 

послідовної реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння територій. 

Цілі Документа  Державного Планування: 

- ефективна функціонально-планувальна організація території села з 

урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень санітарно-

захисних зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних зон тощо; 

- ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з відходами – 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації побутово-

господарських відходів; 

-  нагальне вирішення проблеми збирання побутових відходів із 

паралельним запровадженням системи роздільного збирання відходів; 

-  ліквідація стихійних звалищ із подальшою рекультивацією забруднених 

ними ґрунтів; 

- організація належного якісного водопостачання та водовідведення для 

всіх водоспоживачів села (прокладання централізованого водопостачання із 

забезпеченням потреб у воді на господарсько-побутові потреби та пожежогасіння, 

влаштування споруд доочистки води у разі потреби, розробка чіткої системи 

водопостачання та водовідведення для технічних цілей, використовуючи модель 

замкнутих циклів, забезпечення системи відведення та очистки поверхневого стоку 

за рахунок локальних очисних споруд із застосуванням сучасних методів 

очищення); 

- підвищення рівня екологічної культури та свідомості населення села із 

забезпеченням ними раціонального використання та відтворення природних 

ресурсів (економне використання води, світла, заборона використання питних вод 

для технічних цілей тощо); 

- використання під час будівництва проектних споруд альтернативних 

систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії із 

впровадження енергозберігаючих технологій (зовнішнє/внутрішнє утеплення стін 
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об’єктів) із попутнім використанням енергозберігаючих матеріалів (установка 

енергозберігаючих ламп, інфрачервоних датчиків руху та присутності тощо); 

- комплексне озеленення території села із подальшим дотриманням 

оздоровлення зелених насаджень; 

- активний розвиток загального благоустрою – підвищення ефективності 

соціальної та виробничої сфер діяльності місцевого населення; 

- оперативне забезпечення постійного екологічного моніторингу за 

станом атмосферного повітря, ґрунтів та водних ресурсів. 

 

Головні стратегічні документи, що мають відношення до проєкту 

генерального плану села Корніївка: 

1) Генеральний план с. Корніївка Баришівського району Київської області 

виконаний ВАТ «ХАРКІВАГРОПРОЕКТ» у 1992 р., М 1:2000, м. Харків; 

2) Опорний план с. Паришків-Корніївка Баришівського району Київської 

області виконаний «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД» у 1987 р. м. Київ і тут, М 

1:2000; 

3) Проєкт схеми планування території Баришівського району Київської 

області, розроблений ДП «УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» у 2014 р., м. Київ.  

4) Проєкт схеми планування території Київської області, розроблений ДП 

«УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» у 2013 р., м. Київ; 

5) Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської 

області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки 

6) Програма фінансової підтримки КНП «Баришівська ЦРЛ» на 2020 

затверджена від 20.03.2020  р. №  71-03-03к; 

Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та 

збереження здоров’я населення. 

Завдання програми: 

- забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги; 

- забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 

7) Програма організації благоустрою населення, яка затверджена від 

20.03.2020 № 71-03-03; 

Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою, забезпечення та 

утримання в належному санітарно-технічному стані території  Баришівської 

селищної ради в адміністративних межах об’єднаної  територіальної громади та 

покращення його естетичного вигляду. 

Завдання бюджетної програми: 

- забезпечення функціонування об’єктів благоустрою; 

- забезпечення охорони об`єктів благоустрою; 

- забезпечення утримання об'єктів благоустрою в належному стані. 

8) Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській 

області на 2017-2020 роки. 
Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 

збирання, перевезення, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і 

обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я 
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людини, розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення 

та утилізації твердих побутових відходів, використання побутових відходів як 

джерела вторинної сировини, створення ефективної системи управління у сфері 

поводження з відходами, а також реалізація операційної цілі 2.1 «Збереження 

навколишнього природного середовища» зокрема пріоритетного завдання 2.1.3. 

«Створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами», 

визначених Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року. 

В смт. Баришівка (Баришівське ВКККП, загальна площа становить 5,8 га, рік 

введення в експлуатацію 1998) планується будівництво сортувально-

перевантажувальної станції в межах діючого сміттєзвалища. 

Будівництво планується провести за такими етапами, а саме: 

- розроблення проектної документації; 

- розроблення реєстрової картки об'єкта оброблення утилізації відходів; 

- проведення реконструкції та встановлення сортувально-

перевантажувальної станції. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не 

буде затверджено  
2.1 Характеристика поточного стану довкілля 

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів 

природокористування. Першочергова увага до охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку 

регіону. Оскільки природні ресурси є основою життєдіяльності населення та 

економіки держави, саме тому їх збереження, відтворення та невиснажливе 

використання має здійснюватися як з боку держави, так і з боку громадськості.  

Під час аналізу та оцінки поточного стану навколишнього середовища були 

використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

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

Основними джерелами інформації були Регіональна доповідь про стан 

навколишнього природного середовища у Київській області; Звіт комунального 

закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр медичної статистики» 

щодо основних показників здоров’я населення в Київській області. 

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових 

спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного 

моніторингу навколишнього середовища регіону. 

 
2.1.1 Природні умови та ресурси 

Село розташоване за 15 км на північний схід від районного центру у 

Баришівському районі Київської області. 

У фізико-географічному відношенні територія населеного пункту знаходиться 

у межах Північнопридніпровської терасної низовинної області (лісостепова 

недостатньо зволожена тепла зона) і являє собою частину алювіальної терасованої 

рівнини. Максимальні відмітки поверхні приурочені до локальних вододілів і 

становлять 125,0-127,0 м, найнижчі відмітки фіксуються у заплавах водотоків – 

105,0-107,5м. 

 

Геологічна будова 

У геоструктурному відношенні територія розташована в межах північно-

західного крила Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній будові приймають 

участь породи докембрію, перекриті товщею осадових порід від кам’яновугільного 

до четвертинного віку. 

Пермські відклади потужністю до 150,0 м представлені глинами, аргілітами, 

пісчаниками. 

Тріасові відклади потужністю до 375,0 м представлені піщаниками, пісками, 

глинами. 
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Крейдові відклади потужністю до 88,0 м представлені кремнієвими 

піщаниками, перешарованими піщаниками, крейдою й мергелями (10-15 м), крейдо-

мергелевою товщею (30 м). 

Відклади канівської свити поширені повсюдно, на глибині залягання 70,0-75,0 

м, розкрита потужність їх – 20,0-23,0м, представлені, здебільшого, пісками 

дрібнозернистими глинистими, алевролітами.  

Відклади бучакської свити широко розповсюджені, глибина залягання 55,0-

57,0м, потужність 17,0-20,0м, представлені кварцовими пісками дрібнозернистими з 

прошарками і лінзами піщанику, що не мають площинного розповсюдження. 

Подекуди зустрічаються лінзи алевритів і глин. 

Відклади київської свити верхнього палеогену залягають на глибині 34,0-35,0 

м, потужністю 18,0-20,0 м. Представлені спондиловою глиною.  

Сучасно-четвертинні відклади заплави представлені супісками, суглинками, 

пісками з домішками органічних речовин, мулами і торфом. Потужність заплавних 

відкладів сягає 6,0-8,0 м.  

Середньо- і верхньочетвертинні відклади представлені еолово-делювіальними 

лесовими супісками і суглинками потужністю до 7,0-9,0м, а також алювіальними, 

супісками, суглинками і глинами. Загальна потужність четвертинних відкладів сягає 

60м.  

Розповсюджені лесові породи відносяться до I типу ґрунтових умов за 

просіданням (до 5 см).  

Територія населеного пункту не відноситься до сейсмічно активних зон, про 

що свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно з 

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де в 

гідрогеологічному відношенні територія села Корніївка розташована в межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.  

Відповідно до геологічної будови набули поширення наступні водоносні 

горизонти:  

- водоносний горизонт в верхньо-середньочетвертинних алювіальних 

відкладах І, ІІ, ІІІ надзаплавних терас і що залягають нижче середньо-четвертинних 

надморенних флювіогляціальних відкладах залягає на водопідпірних київських 

мергелях. Водомісткими породами є піски різнозернисті глинисті, іноді з 

прошарками суглинків, потужністю 15-30 м. Глибина залягання порід 10-15 м. 

Горизонт безнапірний, і лише на окремих ділянках напір до 10 м. Експлуатується 

горизонт свердловинами і колодязями, дебітом 1,0-8,0 л/сек. і 0,2-0,003 л/сек.. Води 

гарної якості. Мінералізація не перевищує 0,6г/л. У верхній частині (колодязі) до 3 

г/л, що пов’язано з забрудненням. За складом води гідрокарбонатні магнієво-

кальцієві. 

- водоносний горизонт в середньо четвертинних поморених озерно-

льодовикових і делювіогляціальних відкладах приурочений до різнозернистих 

пісків, що залягають в основі, з прошарками озерно-льодовикових суглинків, 

потужністю 10-15 м. Глибина залягання 15-30 м. Води напірні, висота напору – 7-40 

м. Дебіти свердловин до 2,5 л/сек.. За хімічним складом води гідрокарбонатні 

кальцієві і кальцієво-магнієві. Мінералізація води 0,17-0,73 г/л. Води гарної якості.  
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- водоносний горизонт в еоценових відкладах палеогену має повсюдне 

розповсюдження і виділяється як основний на даній території. Водоносна товща 

представлена різнозернистими пісками бучакського і канівського ярусів, з 

прошарками глин і мергелю. Глибина залягання горизонту - до 80,0 м. Потужність 

водомістких пісків 20-22м. Води напірні. Дебіт свердловин від 2,0 до 6,4 л/сек. 

Якість води гарна. Мінералізація – менше 0,8 л/сек. Води помірно жорсткі. Тип води 

гідрокарбонатний. Даний горизонт є надійним джерелом централізованого 

водопостачання. 

- водоносний горизонт у відкладах нижньої крейди і сеноману. Водомісткими 

породами є піщаники нижньої крейди і сеноману. Води напірні. Глибина залягання 

пісків біля 170м, потужність – 15-18м. Якість води гарна. Вода прісна, сухий 

залишок до 0,75 г/л, помірно-жорстка або м'яка.  

- водоносні горизонти що залягають нижче, у відкладах юри, тріасу і пермі, 

мають підвищену мінералізацію води і непридатні для водопостачання. 

Найбільш практичне значення для водопостачання мають водоносні 

горизонти в палеогенових і четвертинних відкладах.  

Затверджені експлуатаційні запаси підземних вод по Баришівському району 

становлять 8,07 млн. м3/рік, прогнозні ресурси – 58,18 млн. м3/рік. 

 

Гідрологічні умови 

Відповідно до Схеми гідрологічного районування України територія села  

відноситься до лівобережної Дніпровської області достатньої водності.  

Західну частину села з півночі на південь перетинає р. Сухоберезиця, яка 

лівою притокою річки Бакумівка. Довжина річки 11 км, площа водозбору 73 км2, 

площа заплави 129 га, площа водного дзеркала – 4,9 гектара. Своїх приток річка не 

має, живиться ґрунтовими, талими водами і атмосферними опадами. Рельєф басейну 

рівнинний. Осушувальні меліорації в заплаві річки ніколи не проводились. Високі 

весняні повені на річці спостерігались в 1917,1931, 1953, 1970, 1971 роках. Русло 

річки замулене, заросло водною рослинністю, місцями слабо виражене. Під час 

жаркого і посушливого літа річка пересихає, а досить холодними зимами 

перемерзає. 

У межах села  води Сухоберезівки приймає р. Бакумівка, яка слугує західною 

природною межею населеного пункту. 

Бакумівка - права притока Недри. Довжина 28,2 км. Живлення мішане, більша 

роль дощового живлення. Річка використовується місцевим населенням у 

господарських потребах, для зрошення та рибальства.  

Окрім того, характерною особливістю території є дисперсно розташовані, 

невеликі за площею водойми, котрі мають переважно дощове живлення.  

Тимчасові водні потоки представлені ярами і потічками, утвореними стоком 

атмосферних опадів зливового характеру. 

Кліматичні умови 

Клімат помірно-континентальний, що характеризується теплим літом і 

м’якою, із частими відлигами зимою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, 

необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за 

даними багаторічних спостережень по метеостанції «Яготин» (125 мБС), що 

розташована на відстані 20,5 км у південно-східному напрямку. 

Температура повітря: 

 - середньорічна + 6,7 ºС, 

 - абсолютний мінімум – 34,0 ºС, 

 - абсолютний максимум + 39,0 ºС.  

Розрахункова температура:  

 - самої холодної п’ятиденки – 22 ºС, 

 - зимова вентиляційна – 10,4 ºС. 

Опалювальний період: 

 - середня температура – 1,5 ºС, 

 - період - 192 діб. 

Тривалість безморозного періоду: 

 - середня 166 днів, 

Середньорічна відносна вологість повітря 77 %. 

Атмосферні опади: 

 - середньорічна кількість 518 мм: в т. ч. теплий період - 365 мм, холодний -  

153 мм, 

 - середньодобовий максимум 37 мм, 

 - спостережний максимум 170 мм (01. 08. 1911 р.). 

Висота снігового покриву: 

 - середньодекадна 12 см, 

 - максимальна 33 см. 

Кількість днів із стійким сніговим покривом -92. 

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік): 

 - тумани 54 днів, 

 - заметілі 16 днів, 

 - грози 28 днів, 

 - град 1,5 днів, 

 - пилові бурі 1,8 днів. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): 

 - 20 м/с - кожний рік, 

 - 22-23 м/с - один раз  в 5-10 років, 

 - 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.  
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Таблиця 2.1.1 

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 

Період 

року 
Пн 

Пн

-Сх 
Сх 

Пд

-Сх 
Пд 

Пд

-Зх 
Зх 

Пн

-Зх 

Штил

ь 

МС «Яготин» (125 мБС) 

Теплий 

період 

15

,4 

10,

7 

11

,1 

11,

1 

12

,1 
8,9 

12

,9 

17,

7 
13,3 

Холодни

й період 

9,

2 
8,6 

12

,2 

19,

6 

14

,2 

11,

4 

13

,2 

11,

2 
7,0 

Рік 
12

,8 
9,8 

11

,8 

14,

7 

13

,0 
9,8 

13

,0 

15,

0 
10,7 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно з 

архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, територія 

села  віднесена до І-го архітектурно-будівельного району (Північно-Західний) з 

відповідними вимогами містобудівного характеру (у відповідності до ДСТУ-Н Б 

В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

 

Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземно-лучні поверхнево-

слабосолонцюваті ґрунти відповідно до Публічної кадастрової карти України. 

Таким чином, ґрунти населеного пункту досить родючі і функціонально 

найбільш придатні для розведення городніх культур та садівництва (останні – за 

винятком перезволожених ділянок). 

З точки зору використання території для містобудівних цілей якість ґрунтів не 

є лімітуючим фактором. 

У заплаві річок Бакумівка  та Староберезиця сформувався гігроморфний тип 

торф’яно-болотних ґрунтів у комплексі з торф’яниками низинними.  

 

Природоохоронні території та ландшафти 

На території села Корніївка Баришівського району відсутні території 

природно-заповідного фонду.  

Також територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі) відповідно до 

Бернської конвенції та Екологічної мережі Полтавської області не виявлені 

відповідно до інтерактивного картографічного веб-застосунка «Смарагдова мережа 

України: база даних – Species of Resolution 6. Database» за посиланням 

http://emerald.net.ua/.  

Природоохоронні території населеного пункту представлені системою 

прибережних захисних смуг. 

 

http://emerald.net.ua/
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2.1.2 Екологічна ситуація населеного пункту 

Територія розташована поза межами зон суттєвих екологічних впливів на 

навколишнє середовище і знаходиться у відносно сприятливих екологічних умовах. 

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 

природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне 

обґрунтування перспективного розвитку території. 

 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами територія села  відносяться до територій з 

підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та несприятливими 

умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом 

забруднення).  

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря в населеному пункті відсутні.  

У таблиці 2.1.2 показано обсяг викидів від стаціонарних джерел забруднення 

у Баришівському районі (Статистичний щорічник Київської області за 2018 р.) за 

даними Головного управління статистики у Київській області. 

 

Таблиця 2.1.2 

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення у 2018 році  

 
Район Обсяги 

викидів, т 

У % до 

2017 р. 

У тому числі 

Діоксиду 

сірки 

Діоксиду 

азоту 

Баришівський т У 

% до 

2017р. 

т У 

% до 

2017р. 

262,6 83,7 1,1 111,4 6,5 118,0 

 

Головним забруднювачем повітряного басейну виступає транзитний 

автотранспорт. Безпосередньо через село проходить траса автомобільної дороги 

обласного значення О100101 сполученням Баришівка – Лукаші. В межах села дана 

дорога проходить по вулицях Шевченка та Щасливій. Транзитний транспорт, який 

рухається по дорозі, спричиняє шум, погіршує екологічний стан населених пунктів. 

Окрім того, значні транспортні потоки зосереджено на вулицях Березанській та 

І.Франка. 

 Серед забруднюючих речовин варто виділити оксиди вуглецю, оксиди азоту, 

легкі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин перш за 

все зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану 

автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку 

вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості 

автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит). 

Прогнозні зміни, якщо ДДП не буде затверджено 
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Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів 

забруднюючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх 

регулювання.  

З метою забезпечення гігієнічних нормативів стану атмосферного повітря в 

житловій та прирівняній до неї забудові проектом генерального плану передбачено 

ряд заходів: виконання вимог чинного законодавства в сфері охорони атмосферного 

повітря виробничо-комунальними підприємствами; розробка проектно-дозвільної 

документації з обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря; виконання необхідних інженерно-планувальних заходів з уловлення та 

очистки забруднюючих речовин шляхом впровадження нових технологій 

виробництва, модернізації та належного технічного догляду за роботою 

пилогазоочисного устаткування.  

Розвиток вулично-дорожньої мережі села передбачає реалізацію наступних 

рішень. На розрахунковий строк проектом передбачається будівництво проектних 

головних житлових вулиць, а також доріг господарського призначення і проїздів. 

Проектні головні вулиці будуть обслуговувати проектні майданчики житлової та 

громадської забудови. Ширина проїзної частини на проектних головних вулицях 

складатиме 6 метрів, а ширина даних вулиць в межах червоних ліній становитиме 

25 метрів. Протяжність проектних головних вулиць становить 1,8 км, а вартість їх 

зведення приблизно складатиме 19,2 млн. грн.  

Також до кінця розрахункового строку проектом передбачається зведення 

проектних житлових вулиць. Загальна протяжність проектних житлових вулиць 

становить 39,4 км. Ширина даних вулиць в межах червоних ліній складає 15 метрів, 

а ширина проїзної частини має становити 5,5 метрів. 

Для обслуговування промислової території проектом передбачається 

будівництво доріг господарського призначення, які матимуть ширину проїзної 

частини 4,5 метрів, а їх ширина в межах червоних ліній складатиме 15 метрів. 

Загальна протяжність доріг господарського призначення складає 9,9 км.  

Проходження проектних головних та житлових вулиць, а також доріг 

господарського призначення показано на графічних матеріалах генерального плану. 

Всього до кінця розрахункового строку протяжність вуличної мережі села 

становитиме 73,1 км, а щільність вуличної мережі складатиме 12,4 км/км2. 

Відповідно до рішень генерального плану передбачається проведення 

реконструкції з розширенням проїзної частини до 6 метрів на всіх головних вулицях 

(виключення становить вулиця Шевченка та бережанська (частково)). Загальна 

протяжність ділянок реконструкції головних вулиць становитиме 6,9 км, а вартість 

проведення реконструкції орієнтовно становитиме 24,2 млн. грн. (дана вартість 

включає проведення капітального ремонту існуючого покриття проїзної частини).  

На існуючих житлових вулицях необхідно провести розширення проїзної 

частини до 5,5 метрів. Ширина існуючих житлових вулиць в межах червоних ліній 

становитиме 12-15 метрів.  

На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу передбачається влаштування 

асфальтобетонного покриття. 
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Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території села, теплопостачання 

існуючого та нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування 

населеного пункту і надалі вирішується через використання автономних та 

індивідуальних джерел теплопостачання. На перспективу, з метою покращення 

екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів для 

теплопостачання об’єктів пропонується застосування теплових установок сучасного 

типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних 

установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання 

систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла 

ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень пропонується через 

комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Також в перспективі 

рекомендується проведення робіт у напрямку впровадження заходів із застосування 

комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді 

«нічного» тарифу і природного газу, що є пріоритетним в першу чергу для об’єктів 

бюджетної та соціальної сфери. В перспективі, використання мережного природного 

газу як паливо розглядається для забезпечення таких джерел теплопостачання та 

житлових будинків (для приготування їжі та гарячого водопостачання). 

Приготування їжі в об’єктах соціальної і бюджетної сфери передбачене на базі 

використання електроенергії.  

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, а нові рішення щодо 

розбудови вулично-дорожньої мережі для раціонального розподілення 

транспортних потоків зі зменшенням транзиту не будуть реалізовані, шкідливий 

вплив транспорту на атмосферне повітря і здоров'я населення по мірі підвищення 

рівня автомобілізації ймовірно буде зростати, переважно на головних вулицях села, 

що знизить рівень комфортного проживання. 

 

Водний басейн 

Головними забруднювачами поверхневих вод є природний поверхневий стік з 

території житлової забудови, зокрема випуск стічних вод від приватних садиб 

(забудова села не каналізована, санітарна очистка практично відсутня), 

розташованих у прибережній зоні, та господарських територій.   

Централізована система водопостачання у селі Корніївка представлена 

локальними системами водопостачання, які охоплюють лише частину споживачів. 

Для забору води використовуються артезіанські свердловини. Населення, що не 

забезпечене водопостачанням від локальних систем, користується шахтними 

колодязями на присадибних ділянках. 

Проблемним у селі Корніївка є питання збору та очистки каналізаційних 

стоків, кількість яких щороку зростає. Населення користується вигрібними ямами та 

дворовими вбиральнями. Промислові підприємства мають власні локальні системи 

господарсько-побутової каналізації. 

В селі також  відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та 

снігових вод. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, потрапляють в яри та балки 

а, згодом, до поверхневих водотоків. 
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На даний період в межах села відсутня організована система рекреаційного 

використання поверхневих водойм. 

 

 

Ґрунтове середовище та земельні ресурси 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів населеного пункту Корніївка 

не виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. 

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових 

відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. 

Зокрема, у північній та східній частинах села Корніївка розташовані несанкціоновані 

звалища твердих побутових відходів. Звалища продовжують використовуватись 

місцевими жителями як місце видалення відходів. Сміттєзвалища не відповідають 

елементарним екологічним та санітарним нормам поводження з відходами. 

Джерелом небезпечного хімічного та біологічного забруднення міських території є 

так званий «звалищний фільтрат», котрий, потрапляючи у ґрунтові води (часто на 

велику глибину), може заражати ґрунт навколо місця забруднення. Крім того, 

побутове сміття розноситься вітром та тваринами. Таким чином, навколо 

сміттєзвалищ можна окреслити зону поширення впливу хімічного та біологічного 

забруднення від побутових та органічних відходів радіусом близько 500 м. 

Джерелами ймовірного екологічного впливу на територію є також кладовища. 

Зараз функціонує 2 кладовища (на східній та західній околицях села). Санітарно-

захисна зона (300 м) від діючих кладовищ не витримується. На перспективу 

передбачається закриття усіх діючих кладовищ та організація нового місця 

захоронення на північній околиці населеного пункту у комунальній зоні. В 

санітарно-захисних зонах закритих та нового кладовищ передбачається обов'язкове 

повне забезпечення забудови централізованим водопостачанням. Всі території 

поховань потребують благоустрою та інженерного захисту водоносних горизонтів і 

поверхневого стоку від забруднення токсичними речовинами.  

Окрім того, на території населеного пункту розташовані відпрацьовані кар’єри 

будівельної сировини. Фактично дані території не використовуються і потребують 

провадження комплексу заходів з їх рекультивації. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний 

стан покриття вулиць. 

 

 

 

Флора та фауна 

Озеленені території у селі Корніївка представлені переважно луками. Загальна 

площа ландшафтно-рекреаційних територій становить 135,76 га, зелені насадження 

загального користування – відсутні.  
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На березі річки мешкають бобри – тварини занесені до Червоної книги 

України. В заболоченій заплаві в останні роки збільшилась кількість пернатої 

дичини. 

Окрім того, на території села Корніївка, у заплавних пониженнях, наявні 

ділянки заболочення з очеретяною рослинністю (S=35,90 га), які є анофелогенними 

площами, де з травня по вересень реєструється розмноження комарів роду 

«Аnорhеlеs». Показники чисельності комара залежать від пори року та погодних 

умов. 

На помірно незначній відстані від села Корніївка знаходяться лісові масиви 

Баришіввського лісництва. За даними ДП «Бориспільського лісгоспу» наявна 

наступна характеристика лісових масивів: 

1)Квартал 14, площа 31,0 га. Вік насадженнь від 48 до 80 років. Від вкритої 

лісом площі займають: 

 - чисті соснові насадження – 83,4%,  

 - мішані насадження 16,6 % ( з них: з участю сосни звичайної – 15,3 %, з 

участю лише листяних порід – 1,3 %). 

2) Квартал 15, площа 57,0 га. Вік насаджень від 21 до 90 років. Вік вкритої 

лісом площі займають: 

- чисті листяні насадження 13,4%; 

- мішані листяні насадження 85,9 %; 

- чисті хвойні насадження (Ялина європ.) – 0,7 %. 

3) Квартал 16, площа 43,0 га. Вік насаджень від 7 до 125 років. Від вкритої 

лісом площі займають: 

- чисті листяні насадження – 19,3 %; 

- мішані листяні насадження – 80,7 %. 

 

Радіаційний стан 

Село не відноситься до територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС.  

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень 

(рівні гама-фону не перевищують 12-13 мкр/год, щільність забруднення ґрунтів < 1 

ки/км2), техногенні джерела радіаційного забруднення відсутні.  

Природні виходи радону відсутні. За відсутності радіаційного навантаження 

на довкілля дозиметричний паспорт села відсутній. 

Відповідно, планувальні обмеження щодо радіаційних показників середовища  

відсутні. 

В таблиці приведені дані стосовно експозиційної дози гамми-випромінювання 

місця від найближчого поста спостереження (смт Баришівка) до с. Корніївка. 

 

 

Таблиця 2.1.3 

Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання, мкР/год 

  

 
 

ПЕД, мкР/год 
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Пункт 

спостереження 

Рівень 

природно

го фону 

Максимально 

разовий 

рівень 

(січень 

2020р.) 

Середньомісячні значення 

грудень 

2019р. 

січень 

2020р. 

смт. Баришівка  12 10 10 

 

Акустичний режим 

Акустичні навантаження на середовище незначні. Основним джерелом шуму 

є вуличний транспорт, найбільш зосереджений на вулицях Березанській та І.Франка. 

Відстань  від краю проїзної частини до  червоної  лінії  житлової забудови  слід 

встановлювати з врахуванням забезпечення в житловій забудові  нормативних  

рівнів  шуму  і  забруднення   атмосферного повітря. 

 

Електромагнітний фон 

У межах населеного пункту відсутні паспортизовані джерела 

електромагнітного випромінювання. Електропостачання споживачів електроенергії 

с. Корніївка здійснюється від ПС 35/10 «Паришків». 

 По території проходять ПЛ-10кВ та ПЛ-0,4кВ які регламентуються 

охоронними зонами 10 та 2 м, які виконані повітряними та кабельними лініями від 

трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

 

Екологічний каркас 

Екологічний каркас також представлений системою зелених насаджень, 

водними акваторіями та їх прибережними захисними смугами. Також на помірно 

незначній відстані від с. Корніївка знаходяться лісові масиви ДП «Бориспільський 

лісгосп» Проектом передбачений інженерно-екологічний благоустрій та озеленення 

цих територій, що сприятиме оздоровленню середовища та забезпечить його 

оптимізацію  

 

2.2 Характеристика здоров’я населення с. Корніївка 

Чисельність постійно проживаючого населення в селі Корніївка на початок 

2018 року становила 953 осіб, що складає біля 2,73 % від чисельності населення 

Баришівського району Київської області. За цим показником село Корніївка 

належить до категорії великих сільських населених пунктів. 

Аналіз показників кількості населення села показує, що чисельність населення 

села характеризується як нестабільна, різкі стрибки спостерігаються  в 2013 та в 2015 

рр. За п’ять останніх роки кількість постійно проживаючого населення найбільше  

зменшилась у 2015р. на 28 осіб, така тенденція особливо не вплинула на загальну 

динаміку чисельності. За останні 6 років загальний приріст населення 

характеризується, як позитивною, так і негативною зміною. З 2013 р. по 2018р. 

чисельність населення збільшилася на 135 осіб. Показник щільності населення для 

населеного пункту становить приблизно 1,94 особи/ га. 

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

загальнообласними показниками використовувалися наявні статистичні дані 
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Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр 

медичної статистики» - «Основні показники здоров’я населення та використання 

ресурсів охорони здоров’я в Київський області за 2018 рік» 

За даними зареєстрованих хвороб серед всього населення, показник на 10 тис. 

відповідного населення, у 2018 році по Баришівському району становив 20 621,6, що 

не перевищує загальнообласний показник 20 871,7. В тому числі з діагнозом 

встановленим вперше в житті, показник на 10 тис. населення для Баришівського 

району становив  6 770,3, що не є вищим від загальнообласного 7 507,8.  

 Захворюваність дорослого населення характеризується наступниками 

показниками: рівень зареєстрованих хвороб систем кровообігу, за показником на 10 

тис. населення, становив 8 170,2, що перевищує загальнообласний показник 7 929,7. 

Рівень зареєстрованих хвороб органів дихання, за показником на 10 тис.населення, 

становив 2 239,8 що перевищує загальнообласний показник 1997, 5. 

За даними КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської 

районної ради Київської області було надано наступні дані щодо стану здоров’я 

населення с.Корніївка. 

Показники поширеності захворювань у населення с. Корніївка у 2019 році 

на 10 тис. дорослого населення 

- інфекційні та паразитичні захворювання 5,2 

- злоякісні новоутворення 12,0 

- гіпертонічна хвороба 3273,5 

- ішемічна хвороба серця 4018,3 

- тенокардія 679,2 

- цереброваскулярні хвороби 305,8 

- хвороби органів дихання 2852,7 

- хронічні бронхіти 347,6 

- бронхіальна астма 28,3 

- хвороби органів травлення 1953,7 

- хвороби шкіри та підшкірної клітковини 61,6 

- хвороб кістково-м’язової системи 402,5 

Показники поширеності та захворюваності загалом відповідають середнім 

показникам по району. 

За 2019 рік зареєстровано по РАГСУ 19 померлих. У 85% випадках смерть 

була зумовлена хворобами серцево-судинної системи. Від злоякісних новоутворень 

померло 10% від захворювань органів травлення 5 %. Середній вік померлих від 

захворювань серцево-судинної системи – 82,6 років. 

 

 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 

зазнають впливу  
За функціональним призначенням і характером використання територія село 

Корніївка поділяється на житлову садибну забудову, громадську, ландшафтно-
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рекреаційну, транспортно-складської інфраструктури, виробничого та 

комунального використання.  

Планувальна структура села сформована виходячи з географічних 

особливостей місцевості та раціональної організації території в умовах даного 

рельєфу.  

Територія села Корніївка у проектних межах збільшиться до 824,46 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 50,96%, громадської забудови до 1,82%, транспортної інфраструктури – 

до 13,50%, виробничих територій – до 7,41% та на комунальні території – 0,69% 

(табл.3.1). Для освоєння території під нову житлову та громадську забудову, а також 

під інші цілі, території городів доущільнюються. 

 

Таблиця 3.1 

Баланс території с. Корніївка 

 

№ 

з/п 
Територія 

В проектних межах 

га % 

1 Зона житлової забудови  420,1 50,96 

1.1 Садибної про 106,75 12,95 

1.2 Садибної існ 111,21 13,49 

1.3 соціальне житло 4,3 0,52 

1.4 доущільнення 194,22 23,56 

1.5 екопоселення 3,62 0,44 

2 Громадської забудови 15 1,82 

3 

Організації житлово-

комунального господарства 
1,1 0,13 

3.1 пожежне депо 0,9 0,11 

3.2 

бюро похоронного 

обслуговування 
0,2 0,02 

4 Виробничі території 61,08 7,41 

4.1 ІІІ класу  16,64 2,02 

4.2 IV класу 23,51 2,85 

4.3 V класу 5,6 0,68 

4.4 сонячні батареї 12,83 1,56 

4.5 технопарк 2,5 0,30 

5 Комунальна зона 5,7 0,69 

5.1 кладовища 4,86 0,59 

5.2 

підприємство централізованого 

виконання замовлень 
0,84 0,10 

6 Зона складської забудови 25,16 3,05 

6.1 4 клас 10,78 1,31 

6.2 5 клас 14,38 1,74 

7 
Транспортної інфраструктури 111,34 13,50 
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7.1 з твердим покриттям 111,34 13,50 

8 
Ландшафтні та рекреаційні 

території 

139,68 16,94 

8.1 
території загального 

користування 

107,3 13,01 

8.2 пляж 1,14 0,14 

8.3 спортивно-рекреаційні 2,37 0,29 

8.4 санітарно-захисна зелень  24,58 2,98 

8.5 рекреаційна риболовля 1,05 0,13 

8.7 лісові насадження 0,94 0,11 

8.8 територія активного відпочинку 2,3 0,28 

9 Водних поверхонь 5,19 0,63 

10 
Зона сільськогосподарських 

виробничих територій 
3,7 0,45 

11 Інші території 36,41 4,42 

11.1 
території під об’єкти інженерної 

інфраструктури 

7,27 0,88 

11.2 
житлова забудова на поза 

розрахунковий період 

29,14 3,54 

12 Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
824,46  100 

 

Озеленені території села Корніївка в проектних межах представлені зеленими 

насадженнями загального користування (107,3 га), які включають в себе озеленення 

вздовж та довкола водойм, та деревними насадженнями вздовж вулиць та доріг, та 

спеціального призначення (24,58 га). Всього в проектних межах 139,68 гектари 

визначено під ландшафтні та рекреаційні території. 

Крім озеленених територій загального користування  проектом передбачено 

озеленення  спеціалізованих території (дитячих, спортивних, тощо). Крім того, у 

складі громадських (заклади освіти, охорони здоров’я, культурно-дозвільні та 

культурно-рекреаційні заклади) та житлових територій розташовуються озеленені 

території обмеженого користування згідно з п.8.2.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

і забудова територій». 
 

 

Водопостачання 

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та 

проектних виробничих об’єктів проектом передбачається будівництво 

централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах 

проектних червоних ліній вулиць (існуючих та тих, що проектуються). Зважаючи на 

значну площу села і умови рельєфу місцевості проектом передбачається 

будівництво станції водопідготовки до складу якої будуть входити резервуари 

чистої води, насосна станція ІІ підйому, в якій буде розташовано групу пожежних 

насосних агрегатів, блок водопідготовлення. Передбачається влаштування 

об’єднаної системи водопостачання на господарсько-побутові та протипожежні 

потреби села Корніївка. 
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Джерелом господарсько-питного водопостачання села на перспективний 

період передбачається прийняти водоносний горизонт в еоценових відкладах 

палеогену з дебітами 23 м3/добу, який буде експлуатуватися водозабірними 

свердловинами.  

В зв’язку з тим, що на даний час свердловини експлуатуються з порушенням 

зон санітарної охорони та відсутністю даних щодо якості води у свердловинах, 

проектом передбачається влаштування нових артезіанських свердловин для 

забезпечення господарсько-питних потреб села. 

Для системи централізованого водопостачання проектом передбачається 

влаштування чотирьох нових артезіанських свердловин на взаємних відстанях, які 

виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон впливу. 

          Станцію водопідготовлення передбачається розташувати у північно-

західній частині села. На території станції передбачається розташування резервуарів 

чистої води для зберігання регулювального, протипожежного та інших запасів води 

(2 резервуари об’ємом не менш ніж 100 м3 кожний), а також розташування насосної 

станції другого підйому з пожежними насосами. 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної 

забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати від мереж 

господарсько-питного водопостачання села або окремими системами поливальних 

водопроводів, що живляться ґрунтовими або очищеними поверхневими водами.  

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо 

розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

 

 Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 

901-09-11.84.  

Водопровідні мережі передбачається прокладати, у випадку потреби, 

перекладати на відстанях від фундаментів будівель і споруд, передбачених у таблиці 

додатку И.1, а до інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці 

додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

 

 

 

Каналізування 

Господарсько-побутова каналізація  

Проєктом передбачається влаштування централізованої системи 

водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-

побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд 

механічного та повного біологічного очищення, що будуть приймати стоки від села 

Корніївка у східній частині села за межами житлової забудови. 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та 

громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті води на 

господарсько-питні потреби з врахуванням потреб промислових підприємств – 836,0 

м3/добу. 

Проєктом пропонується охоплення усіх проєктних та існуючих (де є технічна 

можливість) територій села централізованим каналізуванням. Територію 

пропонується поділити на 13 басейнів каналізування. Передбачається відведення 

стічних вод у межах усіх басейнів самопливними мережами на каналізаційну 

насосну станцію (КНС), що проектується для кожного басейну окремо з подальшим 

відведенням до мереж господарсько-побутової каналізації наступного басейну 

каналізування. Стічні води від 4 басейну каналізування самопливними мережами 

надходять на каналізаційну насосну станцію (КНС-4) з подальшим відведенням до 

очисних споруд господарсько-побутової каналізації села. Для забезпечення 

надійності відведення стічних вод передбачається усі напірні колектори 

господарсько-побутової каналізації прокладати у дві лінії. Пропозиції щодо 

трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення 

«Схема інженерного обладнання території». 

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 

будівництво очисних споруд повного біологічного очищення з використанням 

очисних установок з термічною та механічною обробкою осадів у закритих 

приміщеннях типу «Biotal». Відповідно до вимог таблиці 30 ДБН В.2.575:2013 

«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» навколо очисних споруд передбачається 

санітарно-захисна зона розміром 150 м як для споруд з термічною та механічною 

обробкою осадів у закритих приміщеннях максимальною продуктивністю до 5 тис. 

м3/добу. Після очищення стічні води передбачається подавати на скидання у річку 

Бакумівка за межами села. 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване 

каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування локальних 

очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибних ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного садибного 

будинку без централізованого каналізування пропонується приймати 0,7 м3. 
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Дощова каналізація 

Згідно з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій» і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та 

споруди», відведення поверхневих стічних вод з території проектної житлової 

забудови, а також частини існуючої житлової забудови пропонується 

здійснювати закритою системою каналізації поверхневих стічних вод, з 

відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди 

каналізації поверхневих стічних вод, що проектуються. Відведення 

поверхневих стічних вод з решти території існуючої садибної забудови (не 

охопленої закритою системою каналізації поверхневих стічних вод) 

пропонується здійснювати відкритою системою по поверхні. 

Проєктом пропонується поділ території села на 17 басейнів закритого 

каналізування поверхневих стічних вод. Пропонується передбачати окремі 

очисні споруди для усіх басейнів, які мають бути виконані за окремими 

проектами, погодженими з органами санітарного нагляду Баришівського 

району Київської області. 

Схему каналізування поверхневих стічних вод закритою системою 

прийнято таку. 

Поверхневі стічні води з території кожного басейну каналізування 

самопливними мережами надходять до очисних споруд, що пропонується 

передбачати для кожного басейну окремо. Найбільш забруднену частину 

стоку (перші 20 хв. дощу), відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н 

Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на очисних 

спорудах. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд пропонується 

скидати у поверхневі потоки, або подавати у накопичувальні резервуари 

очищених та умовно чистих поверхневих стоків. З накопичувальних 

резервуарів стічні води передбачається використовувати для поливання 

зелених насаджень та миття удосконалених покриттів у періоди відсутності 

дощів. Надлишок очищених та умовно чистих поверхневих стоків 

передбачається відводити на скидання у поверхневі водні об’єкти за 

допомогою насосних станцій поверхневих вод та напірних колекторів. 

Пропозиції щодо трасування мереж каналізації поверхневих стічних вод, а 

також щодо розташування очисних споруд дивись креслення «Схема 

інженерного обладнання території».  

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, 

розробленою ПП «Екопод». 

 

Каналізаційні мережі та споруди 

Самопливна каналізаційна мережа та напірні трубопроводи проектом 

пропонується передбачати відповідно з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за 

ДСТУ Б В.2.5-32:2007*. та ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати із 

збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1


26 

 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 

каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення 

підвідного самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

фундаментів будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до 

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

 

Інженерний захист території 

В межах села вирахувані території, які потрібно підсипати та зрізати. 

Підсипка та зрізка території виконується з метою планування рельєфу 

місцевості, захисту території від підтоплення з можливістю освоєння території 

під різного виду функціональне призначення. Підсипка та зрізка територій 

показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м.  

Загальна площа підсипки території в межах села складає S=51,14 га. 

Загальна площа зрізки території в межах села складає S=4,17га. 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання 

агролісомеліоративних заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при 

освоєнні та захист від ерозії ґрунтів. 

 

Стан здоров’я населення на територіях, 

які ймовірно зазнають впливу 

Враховуючи рішення генерального плану, а саме проєктування на 

території населеного пункту нових потенційних об’єктів – забруднювачів 

повітряного басейну (АЗС, молочно-товарна ферма, пекарня, виробничі 

території 3-5 класу шкідливості, транспортно-складські території 4-5 класу 

шкідливості, очисні споруди господарсько-побутової каналізації, 

сміттєперевантажувальна станція та ін.) може підвищуватися концентрація 

оксиду вуглецю, яка сприяє розвитку серцевих хвороб і руйнує молекули 

гемоглобіну-білку, який в свою чергу містить залізо і є “транспортним 

засобом” для кисню у крові. Суттєво впливають на здоров’я людей викиди в 

атмосферу важких металів. Враховуючи токсичність, здатність до 

накопичення в продуктах харчування, а також масштаби розповсюдження цих 

металів, то їх перелік зводиться до наступних речовин, а саме: ртуть, свинець, 

цинк, мідь, нікель, кадмій, ванадій, олово, молібден, арсен. Ці речовини мають 

пряму та опосередковану дію. Пряма дія – це отруєння. Найбільшу небезпеку 

має свинець. Його дія пов’язана з порушеннями нервової та кровотворної 

систем. Симптомами отруєння є різка роздратованість, галюцинації, 

порушення пам’яті, депресивний стан. Опосередкована дія – це накопичення 

важких металів у водах рік, ґрунтах та рослинності. 

Від забруднення атмосфери в першу чергу страждають органи дихання 

людини. Такі хвороби, як емфізема легенів, ангіна, фаренгіт, пневмонія, 

бронхіт, астма, тонзиліт, туберкульоз і рак легенів є частими супутниками 

забруднення атмосфери. 
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Численні також дані щодо небезпечної дії вуглеводнів, що потрапляють 

в організм людини під час дихання. Ароматичні вуглеводні, особливо 3,4-

бензпірен, що містяться в недопалених фракціях диму, вирізняються 

канцерогенною дією. Вуглеводні (пари бензину, метану тощо) мають 

наркотичну дію, у малих концентраціях викликають головний біль, 

запаморочення і т.п. Так, при вдиханні протягом 8 годин парів бензину в 

концентрації 600 мг/м³ виникають головні болі, кашель, неприємні відчуття в 

горлі. 

Тривале забруднення повітря відбивається також на генетичному 

апараті людини. Це призводить до зниження народжуваності, народження 

недоношених або ослаблених дітей, до їхньої розумової та фізичної 

відсталості тощо. 

Аналіз впливу ДДП на клімат 

 Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів і стримування 

процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі. 

Глобальна зміна клімату та її місцеві прояви (підвищення 

середньорічної температури та тривалість спекотних посушливих періодів, 

частота та інтенсивність екстремальних явищ, зокрема, повеней, злив та 

ураганів) сьогодні є серед визначальних чинників, що безпосередньо 

впливають на екологічний стан територій, зміну характеру довкілля, здоров’я 

громадян, продовольчу безпеку, інфраструктуру, регіональний та місцевий 

розвиток.  

Тож прояви зміни клімату, насамперед негативні, та їхні наслідки не 

можуть ігноруватися в процесі стратегічного планування розвитку регіонів та 

територіальних громад і потребують систематичного моніторингу і розробки 

системи заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї 

природних екосистем, господарства, зокрема сільського, енергетичного 

сектору, а також захисту громадського здоров’я та інфраструктури. 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату 

для даного ДДП був виконаний розрахунок впливу генерального плану на 

клімат відповідно до рекомендацій Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України. Таблиця для розрахунку впливу ДДП на клімат (Таблиця 

3.2) розміщена в додатках до звіту про СЕО. 

Оброблені землі та пасовища відсутні. Лісових площ наразі немає, в 

перспективі планується 0,94 га лісових насаджень. Відповідно вплив буде 

наступний: 0, 94*(- 4,78) = -4, 4932 т. 

Постійні води зараз складають 0,03 га, на проект 5, 19, вплив 0 т. 

В категорію поселення включені площі житлових, громадських забудов, 

транспортна інфраструктура та озеленені території загального користування 

(на проект). Відповідно існуюча площа складає: 121,4+3,87+14,07=139,34 га, 

проектна 420,1+15+111,34+107,3= 653,74 га. Враховуючи коефіцієнт тон СО2 

екв, вплив дорівнює 0. 

В категорію «інші землі» були включені території житлово-

комунального господарства (пожежне депо, бюро похоронного 
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обслуговування) на проект і дорівнює 1,1 га, наразі їх немає. 

Було підраховано обсяг викидів, який є на даний момент. 

-викиди ПГ від спожитої електроенергії = 7,558*0,372 = 2,8 т 

-викиди ПГ від спалювання палива при виробництві електричної та 

теплової енергії, в даному випадку це природній газ: 

1,501*2,69=4 т. 

Викиди від тваринництва (кількість на початок ДДП) 

Молочні корови:18*2,87=51,66 т 

Свині: 65*0,12=7,8 т 

Коні: 10*0,537=5,37 т 

Кози:12*0,149=1,788 т 

Кролі: 23*0,039 = 0,897 т 

Птиця: 1235*1,381=1705,5 т 

На даний момент обсяг викидів складає 1 779, 815 т. 

На закінчення ДДП вплив буде наступний: 

-викиди ПГ від спожитої електроенергії = 7,558*0,372 = 2, 758 т 

-викиди ПГ від спалювання палива при виробництві електричної та 

теплової енергії, в даному випадку це природній газ: 

1,501*2,69=2,004 т. 

Викиди від тваринництва (кількість на закінчення ДДП) 

Молочні корови: 3000*2,87= 8 558, 34 т 

Свині: 130*0,12=7,8 т 

Коні: 10*0,537=5,37 т 

Кози: 12*0,149=1,788 т 

Кролі: 23*0,039 = 0,897 т 

Птиця: 1235*1,381=1705,5 т 

Загальний вплив на кінець розрахункового періоду ДДП складає: 

2,758+2,004+8 558,34+7,8+5,37+1,788+0,897+1 705,5-

4,4932=10 279,9638 т. 

Таким чином, обсяг викидів парникових газів збільшиться на 8 500, 1488 

т. 
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 

здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом  
Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені 

основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я 

населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх 

територіальні аспекти.  

До екологічних проблем, що стосуються документу державного 

планування вирішення яких в певній мірі може бути запроваджено в рішеннях 

містобудівної документації відносяться наступні:  

1. На стан атмосферного повітря впливають викидів від стаціонарних і 

пересувних джерел, що є одним із чинників що провокують захворювання 

органів дихання людини. До пересувних джерел забруднення відносяться 

автомобільний транспорт, в тому числі транзитний, що проходить по  вул. 

Шевченка та робота транспортних засобів під час оброблення 

сільськогосподарських угідь, розташованих в межах села.  

2. Забруднення поверхневих вод обумовлене загальним поверхневим 

стоком, що формується на сільськогосподарських угіддях, розташованих в 

межах водозбірної площі басейну р. Сухоберезиця, відсутністю розвиненої 

системи каналізаційної мережі та каналізаційних очисних споруд. Відсутність 

системи мереж дощової каналізації з очисними спорудами у місцях випуску 

негативно впливає на стан поверхневих водойм, що спричиняє ризики 

захворювання населення інфекційними хворобами що передаються з водою 

під час купання у водоймах.  

3. Розташування території в межах площі розвитку зсувів та можливої їх 

активізації під впливом факторів господарської діяльності, в межах району 

сильного прояву площинної ерозії.  

4. Розміщення молочно-товарної ферми безпосередньо в сельбищній 

зоні, що погіршує санітарно-гігієнічні умови на сумісних ділянках  житлової 

забудови.  

5. Відсутність впорядкованих рекреаційних зон та умов якісного та 

безпечного відпочинку за наявності неорганізованих водойм позбавляє 

мешканців села організованих місць рекреаційного використання водойм, 

розвитку туризму.  

6. Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються 

документа державного планування, можна віднести: недостатнє забезпечення 

об’єктами обслуговування, зокрема закладами охорони здоров’я та 

соціального захисту населення – відсутні аптеки, заклади відпочинку. Також 

недостатній рівень забезпечення територіями спортивних та фізкультурно-

оздоровчих споруд. Зокрема відсутні спортивні зали загального користування.  

7. Стосовно територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що 

за даними Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації на території с. Корніївка Баришівського району 

Київської області об’єкти та території природно-заповідного фонду 
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загальнодержавного та місцевого значення відсутні. Створення 

перспективних території та об’єктів ПЗФ не передбачається.  

Відсутність встановлених прибережних захисних смуг водойм на 

території села з винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму 

господарської діяльності в їх межах негативно впливає на санітарно-

гігієнічний стан водойм. 

 

SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту 

В  процесі розробки СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної 

ситуації населеного пункту, узагальнені результати якого наведені в Табл. 4.1 

Таблиця. 4.1 

 

SWOT-аналіз екологічної ситуації села Корніївка  

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Високий потенціал 

енергозбереження 

Відсутність дієвої системи 

роздільного збору, сортування, переробки 

та утилізації відходів. 

Високий потенціал розвитку 

сільського господарства – 

наявність родючих ґрунтів. 

Низький рівень впровадження 

енергоефективних технологій та 

матеріалів. 

Розвинута транспортна 

інфраструктура 

Експлуатація технічно-застарілого 

обладнання та рухомого громадського 

автотранспорту. 

Вигідне географічне 

розташування 

Відсутність постів спостереження 

за станом довкілля в селі, а, отже, низький 

рівень забезпечення екологічної безпеки 

населення та територій. 

Наявність заболочених ділянок 

Нестабільний міграційних рух 

населення 

Найбільша частка осіб 

непрацездатного віку, тобто віком від 58 і 

старше (52,26 %) 

Можливості  Загрози  

Значний кліматичний і 

технологічний потенціал для 

розвитку об’єктів рекреації та 

туризму 

Низький рівень екологічної 

свідомості, культури  та освіти мешканців 

села  

Високий потенціал 

економічного розвитку населеного 

пункту. 

Високі темпи подальшого 

зростання вартості життя, перш за все, 

вартості послуг за тепло- та 

енергопостачання 
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За результатами комплексного аналізу вирішено використати сильні 

сторони -внутрішні чинники: вдале розташування території, можливість 

розвитку інженерної інфраструктури. 

Слабкі сторони території планування (недостатній розвиток житлово-

комунального господарства) передбачається виправити шляхом будівництва 

нових мереж водопостачання та каналізації з відведенням стічних вод на 

очисні споруди); забруднення повітряного басейну – передбачається смуга 

зелених насаджень спеціального призначення від проїжджої частини дороги 

(санітарні розриви). 

Якщо документ державного планування не буде затверджено, а 

можливості не будуть використані, передбачається погіршення стану 

навколишнього середовища, а також умов життєдіяльності населення з 

урахуванням слабких сторін та загроз. 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я 

населення, що стосуються ДДП 
Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері 

охорони навколишнього природного середовища для вирішення актуальних 

питань, а також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для 

розв’язання глобальних екологічних проблем. 

Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50 

міжнародних багатосторонніх угод, що стосуються збереження та 

збалансованого використання біорізноманіття, серед яких: 

- Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під 

час Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. 

Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29 

листопада 1994 р.; 

- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів 

(Рамсарська конвенція, м. Рамсар, Іран, 1971 р.); 

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 

1979 р.); 

- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-

болотних птахів (1995р.); 

- Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.); 

- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі (Бернська конвенція); 

- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована 

Україною 29 жовтня (1996р.);  

- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини 

(Валлетта, 1992 р.); 

- Конвенція про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 

липня 1999 р. та інші.  

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. 

Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі 

Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено 

першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання 

на основі наукових даних. 

За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах 

населеного пункту з урахуванням проєктної межі села, існуючі та 

перспективні території 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 
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охоронного статусу. На території України виділено 39 водно-болотних угіддя 

міжнародного значення, офіційно визнаних Рамсарською конвенцією, а ряд 

водно-болотних угідь є перспективними для визнання. Деякі водно-болотні 

угіддя погоджені розпорядженням Кабінету Міністрів України і подані на 

розгляд Секретаріату Рамсарської конвенції. За результатами аналізу даних 

матеріалів визначено, що в межах території, що розглядається проектом 

документу державного планування, вищезазначені угіддя відсутні.  

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим 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. Проте слід зазначити, що 

більшість заходів, визначених містобудівною документацією в частині 

розвитку систем інженерної інфраструктури, поводження з відходами, 

розміщення сонячних батарей тощо, пропонують впровадження сучасних 

сприятливих до оточуючого середовища технологій, що відповідає 

загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню 

міжнародних зобов’язань в даній сфері. 

Проєктні рішення Генерального плану розроблено згідно Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: 

Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища». 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань: 

1)  пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів; 

2) виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 

середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища; 

3) проектне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів; 

4) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 

соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану НПС в 

рамках проведення процедури СЕО Генерального плану села Корніївка 

5) забезпечення загальної доступності матеріалів Генерального плану 

населеного пункту та самого звіту СЕО відповідно до вимог ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, 

оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у 

формі відкритих даних, у загальнодоступному місці приміщення органу 
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місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і 

демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан НПС, 

формування у населення екологічного світогляду; 

6) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування 

впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище; 

7) оцінка ступеню антропогенної зміни територій, сукупної дії факторів, 

що негативно впливають на природне середовище; 

8) поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі 

охорони навколишнього природного середовища. 

Таким чином, в процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної 

документації було розглянуто значну кількість документів, що містять 

екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров'я та 

соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, що різні програми розвитку 

містять подібні, хоча і не завжди ідентичні, екологічні цілі.  

Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального 

плану, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. На основі 

аналізу змісту генерального плану було оцінено рівень відповідності цілей, 

викладених у проєкті генерального плану, екологічним цілям, встановленим у 

стратегіях, планах та програмах на регіональному рівні.  

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проєкт 

“Генеральний план с. Корніївка Баришівського району Київської області” має 

достатньо високій ступінь відповідності цілям екологічної політики, 

встановлених на національному та регіональному рівнях, а також на місцевому 

рівні. Проєкт містобудівної документації враховує більшість з них шляхом 

виділення ділянок відповідного функціонального призначення для реалізації 

визначених цілей і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх досягнення. 

А саме, проєктом передбачається розміщення виробництв 3-5 класу 

шкідливості. Передбачені ділянки для розміщення транспортно-складського 

комплексу. Значна частина сільськогосподарських угідь в проектних межах 

села передбачається для ведення органічного землеробства. Проектом 

передбачені території для розміщення об’єктів громадського призначення, 

ділянки формування ландшафтно-рекреаційних зон, туристичних об’єктів.  

На основі вищевикладеного можна зазначити, що цілі в галузі охорони 

атмосферного повітря, будуть лише частково впроваджені в проєкті 

містобудівної документації, переважно те, що стосується резервування 

ділянок певного функціонального використання в частині створення зелених 

насаджень спеціального призначення в межах санітарно-захисних зон 

виробничо-комунальних підприємств, створення зелених насаджень вздовж 

головних вулиць для захисту житлових територій від шуму та загазованості. 

Також зменшення викидів від автотранспорту може бути досягнуто в 

результаті будівництва нових та ремонту існуючих головних та житлових 

вулиць села.  

Реалізація цілей в сфері впровадження енергозберігаючих заходів у 

закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства та 

скороченні викидів забруднюючих речовин від опалювальних установок 
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можлива в тому числі завдяки використання енергії сонця. Для виконання 

умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на 

території с. Корніївка, пропонується будівництво сонячної електростанції 

площею 12,83 га, що дозволить виробляти екологічно чисту електроенергію.  

В сфері охорони водних ресурсів проєктом передбачене будівництво та 

розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення; надані 

пропозиції щодо визначення ділянок прибережних захисних смуг водотоків та 

водойм села. Підвищення якості поверхневих вод може бути досягнуте також 

за рахунок розширення мережі дощової каналізації та будівництва локальних 

очисних споруд у місцях випуску; створення та озеленення прибережних 

захисних смуг для всіх водних об'єктів. Передбачаються заходи щодо 

інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних 

процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного 

містобудівного освоєння. В тому числі розчистка водних об’єктів, ліквідація 

заболоченостей.  

У сфері охорони ґрунтів проєкт містобудівної документації передбачає 

створення територій рекреаційного та оздоровчого призначення в південно-

західній частині села. Комплекс гідротехнічних заходів, як протиерозійні 

заходи, заходи захисту від підтоплення, ландшафтне упорядкування 

прибережних території дозволять в певній мірі реалізувати політику щодо 

ренатуралізації природних ландшафтів, покращити санітарно-гігієнічні умови 

території. Ведення органічного землеробства сприятиме оздоровленню 

ґрунтів на ділянках сільськогосподарських угідь.  

 Одним з найважливіших питань для села є видалення відходів, яке 

здійснюється на несанкціоновані сміттєзвалища і залежить від реалізації 

рішень, визначених програмами поводження з ТПВ на регіональному рівні. 

Рішення генерального плану в сфері поводження з ТПВ повністю враховують 

цілі та проекти передбачені регіональною цільовою програмою щодо об’єктів 

з переробки та утилізації ТПВ, розміщення яких передбачається за межами 

населеного пункту. Пропонується розмістити сміттєперевантажувальну 

станцію в проектних межах північної частини села Корніївка. 

У сфері біорізноманіття проєкт генплану передбачає створення зелених 

насаджень загального користування, а також зелених насаджень спеціального 

призначення. Відповідно до Регіональної програми розвитку природно-

заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки, 

створення перспективних об’єктів природно-заповідного фонду в межах с. 

Корніївка не передбачається. Проєктом передбачається формування 

ландшафтно-рекреаційних зон, ландшафтне упорядкування яких сприятиме 

підвищенню біорізноманіття. Ведення органічного землеробства на значній 

частині сільськогосподарських угідь приятиме збагаченню видового складу 

флори і фауни агробіоценозів. 

Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку та 

проектних рішень з просторового розвитку території села, свідчить про те, що 

цілі та заходи, визначені проєктом генерального плану, здебільшого 

відповідають регіональним та місцевим екологічним цілям. Але низка 
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екологічних проблем, таких як поводження з ТПВ та будівництво автодоріг 

можуть бути вирішені лише на регіональному або національному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, включаючи кумулятивні, коротко-, середньо- та 

довгострокові, постійні та тимчасові, позитивні та негативні 
Згідно з «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування», затверджених 
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Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 

№ 296 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-

які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, 

повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та 

об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних 

активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.  

          Вторинні  наслідки – можливе збільшення бронхолегеневих 

захворювань серед населення с. Корніївка. 

Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через 

нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин 

внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація 

генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або 

здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але  у сукупності будуть 

мати значний сумарний негативний вплив на довкілля, – є незначною. Це 

пов’язане з тим, що всі види впливів на навколишнє середовище мають 

незначну за силою та масштабом дію (незначне збільшення чисельності 

населення, додаткове енерго- та ресурсоспоживання). Тому наявність та 

розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для стовідсоткового 

виявлення кумулятивних наслідків необхідно проводити постійний контроль 

за якістю ґрунту, харчових продуктів місцевого виробництва, питної води 

тощо.  

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 

компоненту – не передбачаються. 

Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, 

дотримання упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо 

наслідків будь-яких впливів на оточуюче середовище. 

Короткострокові наслідки (1 рік) - порушення рослинного покриву 

внаслідок будівельних робіт під час будівництва проєктних об’єктів.  

Середньострокові наслідки (3-5) – зменшення площі озеленених 

територій за рахунок розташування проєктних територій житлового, 

громадського, інженерного призначення, а також збільшення кількості 

автотранспорту у населеному пункті. 

Довгострокові наслідки (10-15 років) – при реалізації рішень 

генерального плану передбачають поетапне будівництво різних об’єктів 

соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури. При цьому на 

кожному етапі в процесі будівництва та подальшої експлуатації проектованих 

об’єктів будуть виникати негативні наслідки у вигляді утворення відходів, 

емісії полютантів (у т. ч. під час очистки стічних вод від каналізаційних ОС), 

утворення зворотних вод. Можливо, потрібно буде проводити видалення 

зелених насаджень, зняття і складування поверхневого шару ґрунту. Проте всі 

ці впливи відносяться до тимчасових і не стануть причиною суттєвого 

довгострокового погіршення екологічної рівноваги екосистем населеного 

пункту. 
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До довгострокових наслідків (50-100 років) - передбачається 

реконструкція, поліпшенням стану існуючих доріг з щебеневим та ґрунтовим 

покриттям на асфальтобетонне. Проектні вулиці передбачаються  з 

асфальтобетону. 

Постійні наслідки - викиди в атмосферу від автотранспорту, скид 

стічних вод у місцеві водойми після очищення на очисних спорудах, 

утворення відходів. 

Тимчасові наслідки – є роботи, пов’язані з реконструкцією об’єктів, 

консервацією, припиненням їх існування, перепрофілюванням, заміною 

обладнання та устаткування, модернізацією тощо.  

Позитивні наслідки - покращення умов проживання населення, розвиток 

інфраструктури, створення нових робочих місць, що сприятиме зайнятості 

населення, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 

села та попередження забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів 

шляхом створення надійної та ефективної системи очищення стічних вод, 

здійснення раціонального використання та охорони земель із дотриманням 

пріоритету вимог екологічної безпеки: рівномірний розподіл житлової, 

громадської забудови і освоєння вільних територій. Покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації шляхом організації ефективної системи санітарного 

очищення території: затвердження місцевої програми поводження з відходами 

та контроль за її виконанням, запровадження роздільного збирання ТПВ, 

встановлення відповідних контейнерів та облаштування контейнерних 

майданчиків, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або 

переробки всіх шкідливих речовин і відходів.  

Таблиця 6.1 
Оцінка ймовірного впливу планової діяльності на довкілля 

відповідно до контрольного переліку 

 

Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом'якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

Повітря 

1 Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел? 

 
●  

 

2 Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел? 

 
●  

 

3 Погіршення якості атмосферного повітря?    ●   

4 Появу джерел неприємних запахів?  ●   

5 Зміни повітряних потоків, вологості, 

температури або ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

 

 ● 

 

Водні ресурси 

6 Збільшення обсягів скидів у поверхневі 

води? 

 
●  

 

7 Будь-які зміни якості поверхневих 

вод(зокрема таких показників, як 

 
●  
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температура, розчинений кисень, 

прозорість, але не обмежуючись ними) ? 

8 Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання 

населенню? 

 

 ● 

 

9 Збільшення навантаження на 

каналізаційні системи та погіршення 

якості очистки стічних вод ? 

 

 ● 

 

10 Поява загроз для людей і матеріальних 

об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема 

таких, як паводки або підтоплення) ? 

 

 ●  

11 Зміни напрямів і швидкості течії 

поверхневих вод або зміни обсягів води 

будь-якого поверхневого водного об’єкту 

? 

 

 ● 

 

12 Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок 

регіону? 

 

 ● 

 

13 Зміни напряму або швидкості потоків 

підземних вод? 

 
 ● 

 

14 Зміни обсягів підземних вод (шляхом 

відбору чи скидів або ж шляхом 

порушення водоносних горизонтів) ? 

 

●  

 

15 Забруднення підземних водоносних 

горизонтів ? 

 
●  

 

Відходи 

16 Збільшення кількості утворюваних 

твердих побутових відходів? 

 
●  

 

17 Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів IV 

класу небезпеки ? 

 

●  

 

18 Збільшення кількості відходів I-III класу 

небезпеки ? 

 
 ● 

 

19 Спорудження еколого-небезпечних 

об’єктів поводження з відходами ? 

 
 ● 

 

20 Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів ? 

 
 ● 

 

Земельні ресурси 

21 Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару ? 
●   

 

22 Будь-яке посилення вітрової або водної 

ерозії ґрунтів ? 
 ●  

 

23 Зміни в топографії або в характеристиках 

рельєфу ? 
  ● 

 

24 Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші 

подібні загрози через нестабільність 

літогенної основи або зміни геологічної 

структури ? 

  ● 
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25 Суттєві зміни в структурі земельного 

фонду, чинній або планованій практиці 

використання земель ? 

 ●  

 

26 Виникнення конфліктів між ухваленими 

цілями стратегії та цілями місцевих 

громад ? 

  ● 

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

27 Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, 

початок небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або на їх 

території тощо) ? 

 

 ● 

 

28 Зміни у кількості видів рослин або 

тварин, їхній чисельності або 

територіальному представництві ? 

 

●  

 

29 Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому ? 

 
 ● 

 

30 Порушення або деградацію середовищ 

існування диких видів тварин ? 

 
 ● 

 

31 Будь-який вплив на кількість і якість 

наявних рекреаційних можливостей ? 

 
 ● 

 

32 Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини ? 

 
 ● 

 

33 Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля (перепони 

для публічного огляду мальовничих 

краєвидів, появу естетично неприйнятних 

місць, руйнування пам’ятників природи 

тощо) ? 

 

 ● 

 

Населення та інфраструктура 

34 Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності та зростанні кількості 

населення будь-якої території ? 

  ● 

 

35 Вплив на нинішній стан забезпечення 

житлом або виникнення нових потреб у 

житлі ? 

  ● 

 

36 Суттєвий вплив на нинішню транспортну 

систему. Зміни в структурі транспортних 

потоків ? 

  ● 

 

37 Необхідність будівництва нових об’єктів 

для забезпечення транспортних 

сполучень ? 

  ● 

 

38 Потреби в нових або суттєвий вплив на 

наявні комунальні послуги ? 
  ● 

 

39 Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для здоров’я людей ? 
 ●  

 

Екологічне управління та моніторинг 

40 Послаблення правових і економічних 

механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки ? 

 

 ● 

 

41 Погіршення екологічного моніторингу ?   ●  
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42 Усунення наявних механізмів впливу 

органів місцевого самоврядування на 

процеси техногенного навантаження ? 

 

 ● 

 

43 Стимулювання розвитку екологічно 

небезпечних галузей виробництва ? 

 
 ● 

 

Інше 

44 Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів ? 

 
 ● 

 

45 Суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу ? 

 
 ●  

46 Збільшення споживання значних обсягів 

палива або енергії ? 

 
 ●  

47 Суттєве порушення якості природного 

середовища ? 

 
 ●  

48 Поява можливостей досягнення  

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому ? 

 

 ●  

49 Такі впливи на довкілля або здоров’я 

людей, які самі по собі будуть 

незначними, але у сукупності викличуть 

значний негативний екологічний ефект, 

що матиме значний негативний прямий 

або опосередкований вплив на добробут 

людей ? 

 

 ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків проєкту ДДП 

Охорона повітряного басейну 
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o для здійснення будівельних робіт (в активний період будівництва) 

рекомендується застосовувати будівельну техніку (крани, екскаватори, 

бульдозери, автокрани та інша техніка), яка працює на дизельному паливі, що 

в свою чергу за6езпечує зменшення витрат палива – в середньому на 35-50% 

порівняно з бензиновими двигунами (викиди шкідливих речовин кг на 1000 л 

(дизельні /бензинові двигуни): СО – 25/200; С2Н2 – 8/25; NO2 – 36/20); сумарна 

кількість токсичних речовин, що виділяється під час роботи дизеля, практично 

у 2,5 рази менша, ніж у бензинового двигуна; 

o для зменшення викиду вуглекислого газу, метану та сірки від 

функціонування запроєктованої молочно-товарної ферми пропонується 

мінімізувати кількість вологи та газів з екскрементів тварин в процесі їх 

зберігання та видалення за рахунок оптимізації технологічних процесів 

(багаточисельними дослідженнями було встановлено, що 4-кратне 

прибирання екскрементів сприяє (в порівнянні з однократною) зниженню 

абсолютної вологості повітря на 3 г/м3 і відносної вологості на 11 %. 

Концентрація газів аміаку та сірководню зменшується більше, ніж у 2 рази). 

Також рекомендується застосування торфяної підстилки, що сприяє зниженню 

відносної вологості на 1,5-2,5% в повітрі, вміст вуглекислого газу  на 0,15-

0,70% та аміаку на 1,4-5,0 мг/м3; 

o проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і 

водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних 

технологій; 

o Зниження якісного та кількісного показників забруднювачів у 

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень сільської 

місцевості; 

o Озеленення санітарно-захисних зон виробничих та транспортно-

складських територій 3-5 класу шкідливості у відповідності до вимог ДСП 

173-96; 

o Зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації 

шкідливих речовин: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, ненасичених вуглеводнів 

в атмосферному повітрі села шляхом:  

1) удосконалення організації руху транспорту;  

2) розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових кварталів;  

3) розташування проектованих будівель в районах перспективної 

житлової забудови на дозволеній від автодоріг відстані (не менше, ніж 50 

метрів від дороги).  

 

Охорона поверхневих та підземних вод 

o Розроблення проєктів прибережних захисних смуг, подальше їх 

успішне встановлення та забезпечення дотримання режимів використання 

земель в прибережних захисних смугах, відповідно до чинного 

водоохоронного законодавства (ВКУ, постанова Кабінету Міністрів України 

від 18. 12. 1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів» і т. д.).  
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o Розчищення чаш водойм від заростання та замулення, створення 

водоохоронних насаджень.  

o Будівництво мережі дощової каналізації з очисними спорудами 

для ліквідації негативного впливу дощових стоків на стан водного басейну, 

ґрунтів.  

o Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення 

зворотніх вод (будівництво нових мереж та 100% забезпечення 

водовідведенням населення села);  

 

Охорона ґрунтів та земельних ресурсів 

Заходи з охорони ґрунтів базуються на наступних принципах:  

- забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів, як 

одного з найважливіших компонентів природного середовища;  

- забезпечення застосування ґрунтозахисних технологій та інших заходів 

щодо попередження деградації ґрунтів при здійсненні господарської та іншої 

діяльності (технологія Mini-till вирощування польових культур, 

екстенсивний/інтенсивний мульчуючий посів, технологія Strip-till);  

- обов'язковість проведення заходів з підвищення родючості ґрунтів та 

відтворення деградованих ґрунтів (правильна організація території 

господарства та удосконалення структури земельних угідь, раціональна 

структура посівних площ, система правильних сівозмін, система обробітку 

ґрунту відповідно до ґрунтово-кліматичних умов і біологічних особливостей 

вирощуваних культур, сівба високоякісним сортовим насінням із 

застосуванням прогресивних способів сівби, догляду за посівами, 

механізованого збирання врожаю, система раціонального виготовлення 

місцевих і внесення різних видів добрив,   система захисту рослини від 

бур’янів і хвороб, система меліоративних заходів, система боротьби з 

ерозійними процесами, система машин та знарядь для застосування 

комплексної механізації.  

Для покращення екологічного стану ґрунтів необхідне виконання 

наступних першочергових заходів:  

- влаштування системи дощової каналізації;  

- 100% охоплення села централізованим водовідведенням;  

- розширення площ озеленення території села;  

- рекультивація сміттєзвалищ відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони 

твердих побутових відходів. Основи проектування». (При озелененні звалища 

використовуються культурфітоценози, які здатні розвиватися в екстремальних 

умовах атмосферного і ґрунтового забруднення, виконувати фітогігіенічну 

роль і сприяти очищенню ґрунту від забруднюючих речовин. Висівають 

фітомеліоранти після укладання поверхневого шару і проведення комплексу 

агротехнічних робіт (в основному) в чотири етапи з використанням поливо 

мийної машини ПМ-130 із навісним обладнанням, сівалки і 

каткавстановлять систему дегазації, вирівняють тіло сміттєзвалища та 

https://zaxid.net/gribovitske_smittyezvalishhe_gotuyut_do_rekultivatsiyi_n1482873
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накриють його спеціальним багатошаровим екраном) 

 

При будівництві житлових будинків, об'єктів господарської та іншої 

діяльності, що можуть призвести до порушення ґрунтів, передбачаються 

заходи щодо роздільного зняття, збереження та подальшого використання 

родючого шару ґрунтів.  

- проектними рішеннями планується реконструкція ферми з 

подальшої кількістю поголів’я до 3000 ВРХ, тому необхідно заздалегідь 

узгодити заходи з утилізації гною, а саме: За утримання великої рогатої 

худоби на прив'язі гній зі стійл прибирають 2 - 5 разів на добу, видаляючи 

його за межі приміщення у гноєсховища або на місце приготування 

компосту. За безприв'язного утримання тварин на глибокому шарі 

підстилки його видаляють 2 - 3 рази на рік, а з вигульних майданчиків 

щоденно або через 2 - З дні, залежно від пори року. Із приміщень, 

обладнаних боксами, гній видаляють через 2 - 3 дні. 

За утримання тварин на щілинній підлозі гній збирається у каналах 

або у гноєсховищі під підлогою, звідки його видаляють 

періодично гідротранспортними системами, конвеєрами або 

спеціальними навантажувачами. 

 

Захист від шуму 

o встановлення штучних та природних акустичних екранів, 

звукозахисних споруд або захисних елементів в спорудах першого ешелону 

забудови.; 

o запровадження контролю за дотриманням санітарних норм від 

негативного впливу шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку на межі санітарно-

захисних зон виробничих об’єктів.  

o дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови від 

автостоянок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10).  

 

Ліквідація зон екологічного ризику, забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

o Налагодження ефективної системи санітарного очищення 

територій, організація системи ведення постійного моніторингу за станом всіх 

складових навколишнього природного середовища.  

o Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення шляхом забезпечення жителів якісною питною водою:  

1. реконструкція, будівництво, забезпечення подальшої 

модернізації водопровідних систем;  

2. функціональне зонування сільської території з 

виділенням промислових зон та дотримання 

нормативних санітарно-захисних зон від нових 

промислових, сільськогосподарських, виробничо-

складських, комунальних, інженерних об’єктів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


45 

 

Збереження біологічного різноманіття, охорона ландшафтів, 

розвиток екологічної мережі 

o Забезпечення максимального збереження існуючих ландшафтів 

природніх екосистем при освоєнні вільних від забудови територій.  

o При створенні озеленених територій різного функціонального 

призначення, врахувати необхідність і можливість створення біологічного 

різноманіття видів, рослинних угруповань, тваринних комплексів, 

ландшафтів. 

o Визначити території, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність та 

можуть бути включені до складу екологічної мережі Київської області, 

встановити передбачені законом обмеження на їх планування, забудову та 

інше використання. 

 

Планувальні обмеження 

В проекті враховані всі існуючі та передбачувані джерела екологічного 

впливу;  територіально-планувальна організація села Корніївка запропонована 

з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, ДСП 

173-96). 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації у складі генплану 

виконана Схема планувальних обмежень, яка стала однією із основних  для 

вибору конкретних ділянок забудови. 

Важливим фактором територіально-планувального розвитку села є 

санітарно-захисні зони всіх об’єктів господарського комплексу. В структурі 

планувальних обмежень генплану враховані нормативні санітарно-захисні 

зони та санітарні розриви до житлової та громадської забудови від 

регламентованих існуючими еколого-містобудівними нормативами об’єктів, 

розташованих в межах населеного пункту. Нижче, в таблиці 2.3.1 наведений 

їх перелік.  

Таблиця 7.1 

Основні планувальні обмеження у с. Корніївка 

 

Об’єкти 

Параметри зони 

обмежень  

охоронна,  

санітарно-

захисна, 

протипожежний 

розрив (м) 

Документ 

Промислові підприємства, склади і бази (санітарно-захисні зони) 

Ковбасний цех (недіючий) 50 
ДСП 173-96 

(п. 4.3) 

Промтоварні та продовольчі 

торгово-розподільні склади  
50 

ДСП 173-96 

(додаток № 6) 
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Сільськогосподарські об’єкти 

Ферма  

(територія існуючого 

комплексу не використовується та 

підлягає реконструкції)  

50 
ДСП 173-96 

(додаток №5) 

Тракторна бригада  100 
ДСП 173-96 

(додаток №5) 

Комунікаційні об’єкти (охоронна зона) 

ЛЕП (35, 10 та 0,4 кВ) 15/10 
Постанова КМУ від 4 

березня 1997 р. № 209 

Об’єкти комунального призначення (санітарно-захисна зона) 

Кладовища (діючі/закриті) 300/100 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

несанкціоновані 

сміттєзвалища 

(підлягають рекультивації) 

500 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

   

Природоохоронні території 

Прибережні захисні смуги 

річок Сухоберезівка та Бакумівка, 

а також водних об’єктів площею 

до 3,0 га(пропозиції щодо 

встановлення) 

до 25 м ВКУ (ст. № 88) 

 

Основні планувальні обмеження, які створюють проектні об’єкти 

(нові або після реконструкції) 

Об’єкти 

Параметр

и зони 

обмежень (м) 

Документ 

Промислові підприємства, склади і бази (санітарно-захисні зони) 

Комунально-складська 

територія 

V-ІV класу шкідливості 

(холодильний цех, склади 

сільськогосподарської продукції 

тимчасового та постійного 

зберігання, промтоварні та 

продовольчі торгово-розподільні 

склади, пункти сортування та 

пакування продукції) 

50-100 
ДСП 173-96 

(додаток №4,6) 

Виробнича територія 

V-ІV класу шкідливості 
50-100 

ДСП 173-96 

(додаток №4,5) 
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(підприємство з виробництва 

меблів, швейна фабрика, млин, 

м’ясопереробний цех, пилорама, 

цех металообробки) 

Виробнича територія 

ІІІ класу шкідливості 

(підприємств з виробництва 

місцевих цементів) 

300 
ДСП 173-96 

(додаток №4,5) 

Сільськогосподарські об’єкти 

Ферма  

(проектний тваринницький 

комплекс передбачено створити на 

ділянці, розташованій у 

північному напрямку від території 

існуючої ферми; проектне 

поголів’я – до 3000 ВРХ) 

300 від 

проектних меж 

комплексу 

ДСП 173-96 

(додаток №5) 

Об’єкти транспортної інфраструктури 

АЗС 50 
ДБН Б.2.2-12:2019 

(табл. 15.5) 

СТО 50 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Об’єкти комунального призначення (санітарно-захисна зона) 

Кладовища (діючі/закриті) 300/100 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Звалища твердих побутових 

відходів 

(підлягають рекультивації) 

500 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Сміттєсортувальна станція 100 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Станція водопідготоки, 

артезіанські свердловини (зони 

санітарної охорони) 

30 

ДБН В.2.5-74:2013 (п 

17.1.4) ДСТУ-Н Б В.2.6-

188:2013 

 

 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена 

санітарно-захисними зонами та охоронними зонами від 

сільськогосподарських та складських територій, транспортних об’єктів, 

об’єктів комунального призначення та інженерних споруд і комунікацій. 

 Планувальні обмеження природоохоронного характеру представлені 

прибережними захисними смугами, параметри яких прийняті згідно з ВКУ, ст. 

88. Використання даних територій регламентується положеннями Водного та 

Земельного кодексів України та потребує максимального озеленення, 
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благоустрою та обладнання місць відпочинку відповідно до вимог санітарних 

норм, що передбачено рішеннями генплану. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й 

залісення), а також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо; 

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, 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. 

Проектом надані нормативні параметри ширини прибережної захисної 

смуги відповідно до характеристик водних об’єктів (річки Бакумівка та 

Сухоберезиця та численних невеликих водойм площею до 3,0 га). На даний 

час проект землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги 

водних об’єктів у межах села Корніївка не розроблявся. Визначена 

необхідність розроблення відповідної землевпорядної документації з 

урахуванням містобудівної документації та орографічних особливостей 

території (крутизна схилів тощо). 

 

 

 

 

 

 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка  
У контексті СЕО Генплану с. Корніївка з метою розгляду 

альтернативних проектних рішень і їх екологічних наслідків були розглянуті 

наступні альтернативи:  

Альтернатива 1 

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку 

не затвердження та не реалізації документу державного планування 

Генерального плану. 

Під час розроблення стратегічної екологічної оцінки була розглянута 

альтернативна не впровадження та не реалізації проектних рішень даного 
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документу державного планування. У разі незатвердження проекту – це 

призведе до неможливості покращення екологічної ситуації, забезпечення 

екологічної безпеки, розвитку економіки населеного пункту с. Корніївка та 

збільшення кількості робочих місць, підвищення якості життя, покращення 

добробуту та здоров’я населення. Цей сценарій може розумітися, як 

продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану 

навколишнього природного середовища: погіршення якості атмосферного 

повітря внаслідок емісії полютантів, а також ґрунтів внаслідок неорганізованої 

системи поводження з відходами, відсутності централізованого 

водопостачання та водовідведення тощо.  

За даним варіантом подальший сталий розвиток території проектування 

є проблематичним, і, відповідно, розглянута альтернатива веде до погіршення 

екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, 

хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому. 

Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію 

"нульової альтернативи" подальший сталий розвиток території проектування  

є дещо ускладненим, і ця альтернатива призводить до погіршення екологічної 

ситуації в селі Корніївка загалом. 

Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території. 

Альтернатива 2 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування 

ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів із використанням 

інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

Розгляд цієї альтернативи ґрунтується на порівнянні оцінених впливів 

на навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання 

відповідних ділянок перспективної забудови. Порівняння альтернатив 

показало як переваги так і недоліки проекту ДДП. В результаті чого були 

розглянуті можливі альтернативи функціонального використання деяких 

ділянок перспективної забудови, з меншим ступенем містобудівного 

навантаження та природне середовище. 

Кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане 

формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації 

проекту даного документу державного планування з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

 

Альтернативні варіанти територіального розміщення об’єктів на 

генеральному плані. 

 

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки стала очевидною 

необхідність розгляду альтернативних варіантів розміщення очисних споруд, 

та встановлення санітарно-захисних зон кладовища запропонованої 

розробниками генплану. 

Проведена оцінка потенційного впливу на стан довкілля та здоров'я 

населення з боку існуючих кладовищ в межах населеного пункту підтвердила 
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необхідність встановлення санітарно-захисної зони. Проєктом запропоновано 

закрити його, що зумовить зменшення санітарно-захисної зони до 100м., та 

передбачити нове кладовище в північній частині села. Зона від кладовища 

покриває житлову забудову. Варіантом для вирішеня цієї проблеми було 

відселення людей, але оскільки це занадто дорого, альтернативним варіантом 

обрано закриття існуючого та відкриття нового.  

 Території з ущільненням, що знаходяться в санітарно-захисній зоні 

300м від існуючого кладовища (котре пропонується закрити), зможуть бути 

використані лише через 20-30 років після його закриття. Також має обмеження 

в садівництві та городництві, згідно з санітарними правилами та нормами. 

Враховуючи критичний стан викликаний ситуацією каналізування 

населеного пункту було обрано місце для будівництва очисних споруд. 

Територія була обрана в північно-західній частині села з метою дотримання 

нормативних санітарних вимог. Скид очищених вод планується до відкритої 

водойми згідно з вимогами п. 11.1.14 ДБН В.2.2-12 2019. 

У разі не реалізації даного рішення буде порушений природний ареал, 

елементи ландшафту, і ймовірно, знищені існуючі екосистеми. 

Нове альтернативне рішення було прийнято групою планування і 

схвалено за підсумками консультації з громадськістю проведених в рамках 

процесу стратегічної екологічної оцінки. В результаті, пропозиції були 

враховані, є обраний альтернативний варіант розвитку населеного пункту. 

 

8.2 Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 

доцільність і прийнятність проектних рішень і обґрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 

навколишнє середовище в період реалізації даних рішень, надано прогноз 

впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової 

діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Дослідження, які було проведено, методи і критерії, що 

використовувалися під час стратегічної екологічної оцінки. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування відбувається відповідно до Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 

296 від 10.08.2018р.).  

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки було здійснено:  

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів 

навколишнього природного середовища; проведення аналізу слабких та 

сильних сторін проекту ДДП з точки зору екологічної ситуації, SWOT-аналізу; 

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; 

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 

характеру; 
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- проведення оцінки впливу проекту ДДП на складові навколишнього 

середовища та на стан здоров’я й добробут населення; 

- моніторинг фактичного впливу впровадження проекту ДДП на 

довкілля. 

 При цьому були використані такі методи: 

- історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів 

території проектування у хронологічній послідовності; 

- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу 

екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього 

середовища; 

- метод проведення нарад – проведення дискусій та нарад з метою 

вироблення єдино правильної колективної думки із розв’язування та 

вирішення тих чи інших проблемних питань; 

- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у 

часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС. 

Вище вказані методи та підходи базуються на ключових принципах 

прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодо 

чинному антропогенного впливу. 

Основним критерієм під час СЕО проєкту містобудівної документації є 

її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

У рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки,  Заяву 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки опубліковано у двох 

засобах масової інформації та на офіційному сайті https://baryshivska-

gromada.gov.ua/. 

Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» заяву було 

надіслано в Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА та в 

Департамент охорони здоров`я Київської ОДА. 

Було отримано пропозиції та зауваження до заяви про визначення обсягу 

СЕО від Департаменту екології та природних ресурсів. Від Департаменту 

охорони здоров`я зауваження та пропозиції відсутні. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 

пропозицій від громадськості не надходило. 

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» було 

враховано зауваження та пропозиції, одержані протягом встановленого строку 

та складено довідку про консультації. 

 

8.3 Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО 

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної 

екологічної оцінки, можна виділити наступні фактори:  

- відсутність офіційних статистичних даних окремо по території 

проєктування та с. Корніївка. Таким чином висновки отримані в результаті 

аналізу статистичних даних мають певний відсоток похибки; 

https://baryshivska-gromada.gov.ua/
https://baryshivska-gromada.gov.ua/
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- обмежений рівень сприяння обласних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, в надані вихідних даних для виконання стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 

наслідків виконання проекту генерального плану для довкілля, 

у тому числі і для здоров’я населення 
Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система 

регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу 

змін стану навколишнього природного середовища з метою виявлення 

негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або послаблення.  

Моніторинг довкілля здійснюється у відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 р. «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу довкілля». Система 

моніторингу спрямована на: удосконалення рівня вивчення і знань про 

екологічний стан довкілля; покращення оперативності та якості 

інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення 

якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх 

здійснення; сприяння раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки, сталого розвитку. Для цього проводяться систематичні 

спостереження за складовими природного середовища: атмосферне повітря, 

ґрунти, води тощо, аналізується його стан та надається прогноз щодо 

можливих змін.  
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Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом природного середовища.  

Можлива структура моніторингу стану компонентів НПС окреслена в 

Таблиці 9.1.  
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Таблиця 9.1 

Ключові показники моніторингу 

Індикатор Визначення Періодичність 

проведення 

порівняльного 

аналізу 

фактичного 

стану 

компонентів 

довкілля з 

попередніми 

даними 

Цільові 

значення  

Аналіз якості 

питної води 

Відповідність 

відібраним 

пробам води 

ДСанПін   2.2.4-

171-10 

“Гігієнічні 

вимоги до води 

питної, 

придатної до 

споживання 

людиною” 

1 раз на рік - 

Кількість 

утворених 

відходів на 

території (т/рік) 

 

 

 

Обсяг твердих 

побутових 

відходів. 

1 раз/рік т/рік 

Обсяг 

відсортованих 

вторинних 

ресурсів, 

тонн/рік, % від 

загального 

обсягу утворених 

відходів 

Обсяг зібраних 

відходів як 

вторинної 

сировини 

(папір, скло, 

пластик тощо). 

1 раз на 

рік 

 т/рік 

Кількість 

домогосподарств, 

підключених до 

централізованої 

системи 

Кількість (або 

%) приватних 

будинків, 

підключених до 

централізованої 

1 раз на 

рік  

0% 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 
Даний розділ не розглядається, так як територіально село Корніївка 

розташоване на значній відстані від межі сусідніх держав.  

водовідведення, 

% від загальної 

кількості  

системи 

водовідведення 

у порівняння із 

загальною 

кількістю. 

Кількість 

домогосподарств, 

підключених до 

централізованої 

системи 

водопостачання, 

% від загальної 

кількості  

Кількість (або 

%) приватних 

будинків, 

підключених до 

централізованої 

системи 

водопостачання 

у порівняння із 

загальною 

кількістю. 

1 раз на 

рік 

0% 
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11. Резюме нетехнічного характеру 
Генеральний план села Корніївка Баришівського району Київської 

області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови та іншого використання території населеного пункту. 

До екологічних проблем, що стосуються документу державного 

планування вирішення яких в певній мірі може бути запроваджено в рішеннях 

містобудівної документації відносяться наступні:  

1. На стан атмосферного повітря впливають викидів від стаціонарних і 

пересувних джерел, що є одним із чинників що провокують захворювання 

органів дихання людини. Серед стаціонарних джерел найбільш шкідливими є 

системи опалення приватних домогосподарств та індивідуальні котельні 

суб’єктів господарювання, що використовують тверді види палива, місця 

спалювання сухої рослинності. До пересувних джерел забруднення 

відносяться автомобільний транспорт, в тому числі транзитний, що проходить 

по  вул. Шевченка та робота транспортних засобів під час оброблення 

сільськогосподарських угідь, розташованих в межах села.  

2. Забруднення поверхневих вод обумовлене загальним поверхневим 

стоком, що формується на сільськогосподарських угіддях, розташованих в 

межах водозбірної площі басейну р. Сухоберезиця, відсутністю розвиненої 

системи каналізаційної мережі та каналізаційних очисних споруд. Відсутність 

системи мереж дощової каналізації з очисними спорудами у місцях випуску 

негативно впливає на стан поверхневих водойм, що спричиняє ризики 

захворювання населення інфекційними хворобами що передаються з водою 

під час купання у водоймах.  

3. Розташування території в межах площі розвитку зсувів та можливої їх 

активізації під впливом факторів господарської діяльності, в межах району 

сильного прояву площинної ерозії. 

4. Розміщення молочно-товарної ферми безпосередньо в сельбищній 

зоні, що погіршує санітарно-гігієнічні умови на сумісних ділянках  житлової 

забудови.  

5. Відсутність впорядкованих рекреаційних зон та умов якісного та 

безпечного відпочинку за наявності неорганізованих водойм позбавляє 

мешканців села організованих місць рекреаційного використання водойм, 

розвитку туризму.  

6. Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються 

документа державного планування, можна віднести: недостатнє забезпечення 

об’єктами обслуговування, зокрема закладами охорони здоров’я та 

соціального захисту населення – відсутні аптеки, заклади відпочинку. Також 

недостатній рівень забезпечення територіями спортивних та фізкультурно-

оздоровчих споруд. Зокрема відсутні спортивні зали загального користування.  

7. Стосовно територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що 

за даними Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації на території с.Корніївка Баришівського району 
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Київської області об’єкти та території природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

загальнодержавного та місцевого значення відсутні. Створення 

перспективних території та об’єктів ПЗФ не передбачається.  

Відсутність встановлених прибережних захисних смуг водойм на 

території села з винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму 

господарської діяльності в їх межах негативно впливає на санітарно-

гігієнічний стан водойм. 

При будівництві житлових будинків, об'єктів господарської та іншої 

діяльності, що можуть призвести до порушення ґрунтів, передбачаються 

заходи щодо роздільного зняття, збереження та подальшого використання 

родючого шару ґрунтів. 

З метою удосконалення питань стосовно поводження з відходами 

проектом пропонується: 

– розроблення схеми санітарного очищення села; 

– поліпшення якості обслуговування села у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

– оновлення сміттєвозного парку та контейнерного господарства; 

– впровадження роздільного збору ТПВ. 

- утилізація гною на фермі ВРХ відповідно до  

Санітарне очищення території села повинно бути планово-регулярним і 

включати раціональне та своєчасне збирання, перевезення та видалення 

побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту та у 

місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного 

очищення затвердженої у встановленому законодавством порядку. Санітарне 

очищення здійснюється спеціалізованими підприємствами незалежно від 

форми власності та підпорядкування на договірних засадах у встановленому 

законодавством порядку.  

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності 

відсутній. 

В результаті запропонованих змін призначення територій відповідно до 

проектних рішень генерального плану с. Корніївка зроблено висновок, що 

вплив на довкілля планованої діяльності мінімальний. Впровадження багатьох 

проектних рішень генплану може призвести до покращення екологічної 

ситуації в населеному пункті, зокрема: 

- влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-

побутових стічних вод; 

- створення дощової каналізації; 

- будівництво централізованої системи водопостачання з прокладанням 

водоводів; 

- закриття існуючого кладовища; 

- створення рекреаційних зон для короткочасного відпочинку населення; 

- впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. 

 Рекомендації СЕО. За підсумками СЕО були запропоновані заходи 

щодо покращення стану навколишнього природного середовища. З метою 

визначення потенційного негативного впливу на стан довкілля планової 
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діяльності, а також можливих конфліктів з цілями екологічної політики, 

зазначеними в інших документах стратегічного характеру, були 

проаналізовані окремі розділи генерального плану села. Така оцінка дозволила 

сформулювати ряд пріоритетних заходів щодо попередження, скорочення або 

зниження передбачуваних наслідків негативного впливу на стан довкілля, у 

тому числі здоров’я населення.  

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування 

передбачає здійснення спостереження за станом довкілля та факторами, що 

впливають на його компоненти, оцінювання та аналіз фактичного стану всіх 

компонентів довкілля, прогнозування стану довкілля та забезпечення науково-

інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. 

Об'єктами екологічного контролю, що підлягає регулярному 

спостереженню і оцінці при виконанні документа державного планування є: 

− джерела утворення побутових відходів; 

− каналізаційна мережа; 

− зона зелених насаджень; 

− якість питної води; 

− водопровідна мережа. 

Таким чином, запропоновані і узгоджені показники допоможуть 

відстежувати вплив на стан довкілля реалізації планової діяльності. 

Проведення моніторингу допоможе зберегти орієнтованість на вирішенні 

пріоритетних екологічних питань проблем села, і як наслідок, зменшити вплив 

антропогенних факторів при виконанні планованої діяльності на стан 

довкілля, в тому числі на здоров’я населення і екологічну ситуацію в с. 

Корніївка. 
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Таблица 3.3 

Таблиця для спрощеного розрахунку впливу різних діяльностей на клімат, 

 для документу державного планування (далі - ДДП) 

 

 

№ 
Показник 

діяльності 

Одиниця 

виміру 

Кількість  на 

початок 

ДДП 

Кількість  на 

закінчення 

ДДП 

Різниця 
Одиниця 

виміру 

Коефіціент 

тон CO2 екв 

Результа 

т CO2-екв 

1 

Викиди ПГ від 

спожитої 

електроенергії 

MВтгод 7,558 14,973 7,415 
т СО2 екв/ 

MВтгод 
0.372 2,758 

2 

Викиди ПГ від спалювання 

(викопного) палива при виробництві 

електричної та теплової енергії 

 

2.1 Кам’яне вугілля т - - - т СО2 екв/ / т 2.08 - 

2.2 Буре вугілля т - - - т СО2 екв/ / т 1.2 - 

2.3 Торф т - - - т СО2 екв/ / т 1.03 - 

2.4 Природній газ т 1,501 2,246 
0,74

5 
т СО2 екв/ / т 2.69 2,004 
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2.5 
Зріджений газ 

(пропан, бутан) 
т - - - т СО2 екв/ / т 2.98 - 

2.6 Мазут т  - - т СО2 екв/ / т 3.13 - 

3 
Викиди ПГ від споживання 

палива транспортом 
 

3.1 Бензин т - - - т СО2 екв/ / т 3.1 - 

3.2 Дизель т - - - т СО2 екв/ / т 3.18 - 

3.3 

LPG (зріджений 

нафтовий газ 

або скраплений 

нафтовий газ) 

т - - - т СО2 екв/ / т 2.97 - 

3.4 Керосин т - - - т СО2 екв/ / т 3.15 - 

4 

Викиди ПГ від тваринництва 

(внутрішня ферментація та обробка 

гною) 

 

4.1 

Молочні корови 

(доросла 

молочна велика 

рогата худоба) 

голів 18 3000 2982 
т СО2екв./ 

голову 
2.87 

8 558,3

4 
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4.2 

Інша доросла 

велика рогата 

худоба 

голів - - - 
т СО2 екв./ 

голову 
1.8 - 

4.3 Молодняк голів - - - 
т СО2 екв./ 

голову 
1.17 - 

4.4 Вівці голів - - - 
т СО2 екв./ 

голову 
0.229 - 

4.5 Свині голів 65 130 65 
т СО2-екв./ 

голову 
0.12 7,8 

4.6 Коні голів 10 20 10 
т СО2-екв./ 

голову 
0.537 5,37 

4.7 Кози голів 12 24 12 
т СО2-екв./ 

голову 
0.149 1,788 

4.8 Кролі голів 23 46 23 
т СО2-екв./ 

голову 
0.039 0,897 

4.9 
Птиця (на 1000 

голів) 

1000 

голів 
1235 2470 1235 

т СО2-екв./ на 

1000 голів 
1.381 1 705,5 

5 

Викиди та поглинання ПГ від 

землекористування та лісового 

господарства 

 

5.1 
Оброблені землі 

CR 
га - - - т СО2/га 1.18 - 
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5.2 Пасовища GR га - - - т СО2/га 0.03 - 

5.3 Лісові площі FO га 0 0,94 0,94 т СО2/га -4.78 -4,4932 

5.4 
Водно-болотні 

угіддя WE: 
       

5.4.1 

землі з 

видобутком 

торфу  (кар’єри 

видобутку 

торфу) WE2 

га - - - т СО2/га 21.53 - 

5.4.2 

постійні води 

(ставки, річки, 

озера, болота) 

WE1 

га 0,03 5,19 5,16 т СО2/га 0 0 

5.5 

Поселення, 

забудовані 

території, 

дороги та інше 

SE 

га 139,34 653,74 514,4 т СО2/га 0 0 

5.6 Інші землі OT га 0 1,1 1,1 т СО2/га 0 0 

 
Сумарний 

результат 
      10 279,9638 
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