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Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 

стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562-УІІІ від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про 

оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні 

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

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

основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації 

національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним 

з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 

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

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

відповідно до цього плану потрібно привести нормативно- правову базу України у 

відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та 

програм на навколишнє середовище». 

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

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

законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, 

розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих 

планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий Верховною 

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

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

України «Про стратегічну екологічну оцінку» в Україні впроваджується механізм 

стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та 

передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, містобудівна 

документація, тощо, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з 

урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 

затверджені методичні рекомендації з стратегічної екологічної оцінки, які рекомендовані 

для використання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, а 

також представниками громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній 

оцінці. 

Відповідно до Постанови КМУ від 23 січня 2019 р. № 45, до ряду Постанов 

Кабінету Міністрів України було внесено зміни, які зумовлюють застосування 

стратегічної екологічної оцінки для документів державного планування та можливості 

фінансування процедури СЕО з фондів місцевих бюджетів. 
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Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення ДПТ та здійснення СЕО 

Задля попереднього вивчення думки жителів с. Бзів щодо проекту документу 

державного планування було поінформовано про початок здійснення процедури 

стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельних ділянок, 

загальною площею 2.0086 га, кадастрові номери: 3220280401:02:020:0083, 

3220280401:02:020:0433, 3220280401:02:020:0118, 3220280401:02:020:0145, 

3220280401:02:020:0117, 3220280401:02:020:0268, 3220280401:02:020:0093, 

3220280401:02:020:0116,  для розміщення тепличного господарства по вул. Калініна в 

с.Бзів, на території Бзівського старостинського округу Баришівської селищної ради  

Броварського району Київської області.» . 

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було 

складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування та опубліковано у приміщенні на офіційному сайті Баришівської 

селищної ради: e-mail:baryshivka-rada@baryshivska-gromada.gov.ua та у друкованому 

виданні №1- Додатки. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 

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

громадськості не надходило. 

Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв'язок з іншими документами державного планування 
Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну 

організацію та розвиток території. 

Його метою є визначення планувальної організації і функціонального призначення, 

просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, 

мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної 

забудови чи реконструкції. 

За обсягом та змістом проект детального планування «Детальний план території 

земельних ділянок, загальною площею 2.0086 га, кадастрові номери: 

3220280401:02:020:0083, 3220280401:02:020:0433, 3220280401:02:020:0118, 

3220280401:02:020:0145, 3220280401:02:020:0117, 3220280401:02:020:0268, 

3220280401:02:020:0093, 3220280401:02:020:0116,  для розміщення тепличного 

господарства по вул. Калініна в с.Бзів, на території Бзівського старостинського округу 

Баришівської селищної ради  Броварського району Київської області.» відповідає 

діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних 

будівельних норм: ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; ДБН 

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

Метою розроблення детального плану території є визначення функціонального 

призначення території та параметрів забудови території із встановленням містобудівних 

умов та обмежень будівництва тепличного господарства. 

Основні показники детального плану відповідно до завдання на проектування, 

розраховані на етап 5 років. 

При розробці детального плану території були використані наступні вихідні дані: 

- план топографічного знімання, який виготовлено ТОВ  ”ГЕОФЕКТОРІ” 2021 р. у 

системі координат 1963р, М 1:500; 

- лист про врахування інвестиційних намірів; 

- дані Публічної кадастрової карти України; 

- дані Держгеокадастру. 
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Під час розроблення детального плану було враховано наступні законодавчі та 

нормативні документи: 

 Земельний кодекс України; 

 Закон України «Про основи містобудування»; 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»; 

 Закон України «Про охорону земель»; 

 Закон України «Про енергозбереження»; 

 Закон України «Про охорону навколишнього середовища»; 

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

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96; 

 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»; 

 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

 ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення»; 

 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»; 

 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

Детальний план території виконано у відповідності до вимог Державних 

будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДСН 173-96 

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та інших 

нормативних документів. 

Проект детального плану території виконано з урахуванням даних державного 

земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній 

основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних і єдиній системі 

класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного 

кадастру. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

документація державного планування підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, 

встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Положення та завдання головних стратегічних документів, що мають відношення до 

проекту детального плану території, є передумовою для прийняття проектних рішень в 

даній містобудівній документації, а саме: 

1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 

2020 рік. 

Програма затверджена Рішенням Київської обласної державної адміністрації від 

19.12.2019 №791-32-УП і є основним документом забезпечення збалансованого розвитку 

регіону, зміцнення його економічного потенціалу та підвищення рівня 

конкурентоспроможності, ефективного впровадження започаткованих на державному 

рівні реформ. Документ окреслює пріоритетні напрями розвитку області та визначає 

основні цілі, завдання та заходи спрямовані на втілення єдиної державної регіональної 

політики розвитку регіону. При розробці Програми враховані завдання, визначені 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06 серпня 2014 року), Планом заходів 
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на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 12 вересня 

2018 року), Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» (схвалена Указом Президента 

України від 12 вересня 2015 року № 5/2015), Cередньостроковим Планом пріоритетних 

дій Уряду до 2020 року (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03 квітня 2017 року № 275-р), Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 

року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року №856-44- 

V). 

2. Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 

Київської області на 2019-2022 роки. 

Програму затверджено рішенням Київської обласної державної адміністрації від 

30.05.2019 №563-28-УП. Загальною метою програми є зменшення забруднення 

навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання та 

відтворення природних ресурсів області, збереження здоров'я населення та проведення 

інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, а також реалізація 

операційних цілей. 

3. Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 

2017-2020 роки. 

Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017р. №301-14-

VП. 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 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 операційних цілей. 

Звіт з виконання науково-дослідної роботи «Розробка регіональної програми 

формування національної екологічної мережі та Регіональної схеми екологічної мережі в 

Київській області» (Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена, 2011 р.) 

4. Програма «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки». 

Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №312- 14-УИ 

(зі змінами від 27.04.2018 №417-21-УИ). 

Регіональна комплексна програма розвитку лісового (муніципального) фонду Київської 

області на період до 2022 року. 

Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №282- 14-VII, 

тощо. 

5. Київська обласна комплексна програма «Здоров'я Київщини» на 2018-2020 роки. 

Програма затвердження рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 40021- VII. 

Метою Програми «Здоров'я Київщини» на 2018-2020 роки є розв'язання вказаних 

проблем шляхом поступового виконання завдань (заходів) Програми у певний проміжок 

часу (за роками), визначення базових умов розвитку системи охорони здоров'я Київської 

області, що дозволить забезпечити право кожного мешканця міста та села на доступність 

якісних медичних послуг, створення сприятливих умов для раціонального використання 

бюджетних коштів та умов праці для медичного персоналу; кардинальне, системне 

реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної 

забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян Київщини на рівні розвинутих 

європейських держав. 

6. Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області 
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«Київщина заповідна» на 2017-2020 роки. 

Програма затвердження рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 № 300-14- 

VII (зі змінами). Мета Програми «Київщина заповідна» - реалізувати державну політику у 

сфері розвитку заповідної справи на регіональному (обласному) рівні, урізноманітнити 

склад земель ПЗФ, вдосконалити управління системою територій та об'єктів ПЗФ з метою 

підвищення їх ролі у збереженні біотичного та ландшафтного різноманіття, гармонізації 

суспільних відносин у процесі відтворення і невиснажливого використання природних 

ресурсів, розвитку природоохоронного міжнародного співробітництва, а також 

забезпечення конституційних прав українського народу на довкілля, безпечне для життя і 

здоров'я людини. 

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, 

та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не 

буде затверджено 

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку регіону і країни в цілому. 

Саме тому на території області повинна здійснюватися політика, спрямована на 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів.  

У зв’язку з цим, метою проекта є зменшення забруднення навколишнього 

природного середовища, забезпечення раціонального використання та відтворення 

природних ресурсів області, збереження здоров’я населення. 

Оцінка стану довкілля в області свідчить, що практично немає природних 

компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного 

впливу. 

У цілому, незважаючи на те, що останніми роками спостерігається тенденція до 

зменшення антропогенного тиску на довкілля, рівень техногенного навантаження 

залишається високим, а екологічна ситуація незадовільною. 

Найгострішими проблемами в області, які потребують негайного вирішення, є : 

забруднення атмосферного повітря; 

забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними стоками, а 

також в результаті забруднення відходами та сміттям прибережних територій (смуг); 

негативний вплив токсичних відходів, у тому числі непридатних та заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин. 

За даними Головного управління статистики у Київській області протягом 2017-

2019 років спостерігалось збільшення викидів діоксиду сірки та діоксиду азоту в 

атмосферу.  
Таблиця 1. Показники викидів діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря. 

  

Обсяги викидів діоксиду сірки 

усього, 
тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 
джерелами 

пересувними 
джерелами1 

на 1 особу, кг 
на 1 км2  площі 

регіону, кг 

2017 14,2 14,2 … 8,2 506,6 

2018 34,3 34,3 … 19,5 1220,8 
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2019 33,3 33,3 … 18,7 1182,8 

 Обсяги викидів діоксиду азоту 

2017 4,7 4,7 … 2,7 168,9 

2018 6,7 6,7 … 3,8 239,8 

2019 8,7 8,7 … 4,9 309,5 

 
Аналізуючи показники забруднення повітряного басейну, що включає обсяг викидів 

шкідливих речовин стаціонарних джерел забруднення, потрібно відмітити зростання 
загальної кількості викидів в атмосферне повітря у 2019 році у порівнянні з минулими 
роками.  

Автотранспорт, як і раніше є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря 
Київської області. У відпрацьованих газах автомобільних двигунів налічується біля 100 
різних компонентів, більшість з яких токсичні. 

Великий обсяг викидів від автотранспорту пояснюється, насамперед, збільшенням 
кількості приватного автотранспорту, експлуатацією технічно–застарілого 
автомобільного парку, використанням палива низької якості, аварійним станом доріг. 

Зменшення шкідливих викидів від пересувних джерел можливе за рахунок 
збільшення використання електромобілів, посилення контролю за токсичністю 
відпрацьованих газів автомобільних двигунів, будівництва об'їзних автошляхів для 
транзитного транспорту. 

З метою моніторингу атмосферного повітря у м. Бровари встановлено стаціонарний 

пост на якому здійснюють заміри двоокису сірки, двоокису азоту, окису вуглецю, 

сірководню, аміаку, озону, окису азоту, а також метрологічні параметри та рівень 

радіаційного забруднення, які автоматично відображатимуться на веб-додатку 

«Моніторинг довкілля» до сайту департаменту екології та природних ресурсів Київської 

облдержадміністрації.  

Стаціонарний пост розміщено в м. Бровари, вул. Черняховського, 20  і знаходиться 

в зоні впливу автодоріг з інтенсивним рухом та промислової зони. Стан забруднення 

атмосферного повітря окремими речовинами представлені на рисунку 1, що свідчить про 

відсутність зафіксованих перевищення гранично допустимих концентрацій під час 

розробки проекту детального плану території, що розглядається.  

 
Рис. 1 Стан забруднення атмосферного повітря в м. Бровари 
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Гострою проблемою на території Київської області залишається забруднення 
поверхневих вод. Забруднюючі речовини надходять у водні обєкти зі стічними водами, 
поверхневим стоком з території міст, підприємств та сільськогосподарських угідь, а 
також з атмосферними опадами. Головними забруднювачами водних ресурсів є 
комунальні, сільськогосподарські та промислові підприємства. Багато річок 
перетворюються на стічні колектори. Очищення стічних вод слід передбачити всюди, де 
вони утворюються. 

Більшість існуючих очисних споруд області працюють неефективно або взагалі не 
працюють та потребують реконструкції і докорінного поліпшення на рівні новітніх 
технологій. 

Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання 
водокористувачами звітів про водокористування. 

Останні роки по Київській області спостерігається тенденція щодо зменшення 
використання свіжої води та відповідно скинутих вод, про що свідчать статистичні дані 
наступної таблиці.  

Таблиця 2 Основні показники водопостачання і водовідведення (млн.м3) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Використано свіжої води 902 925 1028 866 808 706 664 307 

у тому числі          

для виробництва 806 821 905 763 712 662 618 262 

для побутово-питних потреб 46 45 46 46 45 41 43 42 

Відведено (скинуто) зворотних 

вод 822 835 921 782 736 680 625 285 

у тому числі         

забруднених 14 5 4 3 2 3 5 2 

з них без очищення 0 0 0 0 0 0 0 0 

нормативно очищених 35 41 44 46 48 42 40 41 

нормативно чистих без очистки 763 778 861 722 674 619 576 225 

Потужність очисних споруд 164 174 169 169 169 170   

Надмірне використання водних ресурсів малих річок для потреб сільського 

господарства та риборозведення, самовільне водокористування та гідрологічно 

необґрунтоване створення штучних водойм на руслах малих річок порушують природний 

водний та гідробіологічний режими річок, збільшують заростання та утворення донних 

відкладень. На багатьох річках і водоймах не закріплені прибережні захисні смуги, а деякі 

із закріплених не завжди відповідають вимогам чинного законодавства України. 

Спостереження за станом поверхневих вод за вмістом гідрохімічних показників, 

проводиться Центральною геофізичною обсерваторією та Дніпровським басейновим 

управлінням водних ресурсів на 36 постах. 

Оцінка якості поверхневих вод області здійснювалась на основі аналізу інформації 

стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх 

гранично - допустимих концентрацій (ГДК) та фоновими показниками. 

Гідрохімічні показники були поділені на наступні групи у відповідності до їх типу 

та/або кількісних характеристик:  

1 група: завислі речовини, розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за 

показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН);  

2 група: компоненти сольового складу (сума іонів, гідрокарбонатні іони, хлориди, 

сульфатні іони, іони магнію, кальцію, натрію);  

3 група: біогенні елементи (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, 

фосфатні іони);  
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4 група: нафтопродукти, СПАР, важкі метали (залізо загальне, мідь, цинк, хром 

загальний, свинець, нікель, кадмій), феноли.  

Спостереження за станом забруднення поверхневих вод за гідрохімічними 

показниками проводяться на 7 річках Київської області: Тетерів, Іpпінь, Унава, Десна, 

Тpубіж, Hедpа, Рось. 

 

Дослідження радіаційних факторів впливу на здоров’я населення та довкілля 

проведено на основі результатів моніторингу радіаційних показників в навколишньому 

середовищі. 

Потужність дози гамма-випромінювання в приземному шарі атмосферного повітря 

Загалом похибка вимірювань складає δ±34%. ПЕД не відрізняються від значень 

попередніх років та є характерними для міських територій у даній місцевості. 

Рівні ПЕД гамма-випромінювання регулюються НРБУ-97 тільки для приміщень, 

при цьому найменшій рівень дії згідно НРБУ-97 складає 30 мкР/год. Рівень ПЕД гамма-

випромінювання на території м. Боярка коливається у межах 10,1–13,6 мкР/год, при 

середньому значенні 12,0 мкР/год, що приблизно в три рази менше за мінімальний рівень 

дії згідно НРБУ-97. 

Рівень ПЕД гамма-випромінювання дає змогу оцінити рівень зовнішнього 

опромінення населення. Виходячи з наведених результатів рівень природного 

зовнішнього опромінення населення м. Боярка за останні 5 років знаходився у діапазоні 

1,03 – 1,07 мЗв/рік при середньому значенні 1,05 мЗв/рік. 

На рисунку 2.9 графічно відображений радіаційний стан під час розробки проекту 

ДПТ. 

 

 
Рис. 2 Радіаційний стан за даними автоматизованого посту 
Відповідно до отриманих даних Стаціонарного посту автоматизованої системи 

моніторингу атмосферного повітря не виявлено перевищень гранично-допустимих рівнів 

радіації. 

Випадків наднормативних рівнів електромагнітного випромінювання за останні 5 

років не було виявлено, таким чином, можна зробити висновок щодо відсутності в межах 

житлової забудови джерел наднормативного електромагнітного впливу. 

Територія детального плану розташована на території Баришівської селищної ради 
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Броварського району Київської області та знаходиться в північній частині від центру 

села, вздовж вул. Калініна, що поєднана головною вулицею села а та в свою чергу з 

автодорогою М03 Київ — Харків — Довжанський.  

Земельна ділянка, що передбачається для будівництва тепличного господарства на 

час розроблення ДПТ частково забудована та перебуває у приватній власності 

громадянина Кірик Олега Богдановича та громадянки Кірик Надії Іванівни, з цільовим 

призначенням для особистого селянського господарства та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 
 

 

 
 

 

 
 

                     Рис. 3 Витяг з Публічної кадастрової карти 

Межує : 

- з півночі – канал (землі особистого селянського господарства);  

• з сходу – індивідуальна житлова забудова(власник розробки ДПТ та 
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території особистого селянського господарства; 

• з півдня– територія особистого селянського господарства (вільні від 

забудови на даний час); 

• з заходу – канал (землі особистого селянського господарства). 

Рельєф ділянки спокійний, рівнинний і характеризується незначним перепадом 

висот. Грунтовий покрив території сформувався на лесах і представлений Лучні 

поверхнево-слабосолонцюваті ґрунти Солончаки і солончаковий мул Солонці лучні. 

 
Рис. 4 Типи ґрунтів в районі здійснення планованої діяльності (фрагмент з Публічної кадастрової     

            карти 

 Механічний склад грунтів сприятливий для усіх видів капітального будівництва 

для промислового та громадського будівництва (І категорія). 

 Під’їзд до ділянки проектування, згідно генплану села, здійснюється з існуючих 

автодоріг з твердим покриттям з східної сторони ділянки вулиці Калініна.  

Ділянка детального плану знаходиться поза межами території об'єктів природно-

заповідного фонду та їх охоронних зон, а також не входить до складу державного 

лісового фонду. 

Важливе значення має еколого-містобудівне обґрунтування даної території. 

Планувальна організація території визначається вимогами щодо її впорядкування, 

функціонального використання, інженерного облаштування та благоустрою. 

Територія проектування знаходиться за межами об'єктів природно-заповідного 

фонду, об'єктів культурної спадщини та їхніх охоронних зон. 

За умови виявлення об'єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких земельних 

робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні норми Законів 

України: 

Обов'язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної 

ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у 

власність чи користування, у тому числі під будівництво. 

Визначення меж територій археологічних об'єктів з їх координуванням. 

Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об'єкти археологічної 

спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог чинного 

законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Заборона приватизації земельних ділянок під пам'ятками та об'єктами археології 

(статті 14 та 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист 
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Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, лист Міністерства культури України 

від 19.05.2011 №344/22/15-11). 

Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку 

планування будівництва у межах пам'яток та об'єктів археології (стаття 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»). 

Згідно статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити 

подальше ведення робіт і протягом однієї доби повідомити про виявлені знахідки 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні 

роботи. 

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 

Також, відповідно до статті 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»: 

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 

руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться 

тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених 

робіт. 

Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за 

наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на 

підставі погодженої з ним науково-проектної документації.  

З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони культурної 

спадщини. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають 

археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом; 

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах території, яку 

вони використовують для своєї діяльності; 

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення 

археологічних об'єктів або предметів. 

Та відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Клімат 

За даними об'єднаної гідрометеорологічної станції, клімат району помірно-

континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою.  

Середньорічна температура повітря становить +6.7°С, середньорічна температура 

найхолоднішого місяця - січня - 7.2°С, а найтеплішого +18.6°С. 

Найнижча температура в січні-лютому -33°С і максимальна у липні +38°С. 

Середньорічна кількість опадів становить 554 мм, при цьому основна їх кількість 

припадає на теплий період року - 396 мм, на холодний - 158 мм. Максимальна висота 

снігового покриву - 32 см. 



17 

 

Переважні напрямки вітрів: літом - північні та західні, взимку - західні. 

Повітряне середовище 

У зв'язку з територіальною віддаленістю постів автоматизованої системи 

моніторингу стану атмосферного повітря (найближчі міста Бориспіль та Бровари) в 

вулиця Робітнича 19у місті Бориспіль встановлено автоматичний екологічний чат-бот 

пост «SaveEcoBot». За даними ресурсу стан атмосферного повітря в межах норми. 

 
 

Рис. 5 фрагмент web порталу «SaveEcoBot» 
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       Добрий рівень - Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast 

(US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. 

Радіаційний стан 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. №106, з 

урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія села 

Жердова не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на 

Чорнобильській АЕС. Перевищень дози гамма-випромінювання не виявлено. Природна 

радіоактивність не перевищує нормативних рівнів, виходи радону на денну поверхню не 

фіксуються. 

Стан здоров'я населення 

Нажаль у Броварському районі демографічна статистика досить сумна. 

Згідно даним Державної служби статистики України за 2019 рік народжуваність 

населення є майже вдвічі меншою, ніж смертність. 

Станом на початок 2019 року високий показник народжуваності в Броварському 

районі - 11,3%. У 2019 році діти 1-го року життя незадовільно охоплені щепленнями 

проти кашлюку, дифтерії, правцю у Броварському районі - 16,9%. 

Відповідно до програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Баришівської селищної ради на 2019 рік затвердженої рішенням сесії Баришівської 

селищної ради на території Баришівської селищної ради для надання медичної допомоги 

населенню функціонує ФАП, який надає педіатричну, терапевтичну та інші види 

допомоги. В той же час навантаження на лікувальні заклади з року в рік зростає у зв'язку 

із загальним погіршенням стану здоров'я населення міста і регіону внаслідок екологічних 

проблем (великий обсяг забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми). 

Внаслідок чого з року в рік зростає кількість випадків дизентерії, збільшується 

захворюваність на кишкові інфекції та вірусний гепатит. 

На території міста Бориспіль розташована Центральна районна лікарня 

Бориспільського району, яка є лікувально-профілактичним закладом, призначеним для 

надання стаціонарної медичної допомоги хворим, забезпечення кваліфікованого 

лікування та реабілітації хворих. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо ДПТ не буде затверджений 
Навколишнє середовище здатне змінювати свій поточний стан за рахунок впливу 

на нього тих чи інших факторів, в тому числі факторів антропогенного походження. 

Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють біотичні й абіотичні 

елементи природи, багато вчених об'єднують під загальною назвою антропогенні впливи, 

або антропогенні фактори. 

До антропогенних факторів належать усі види створюваних технікою і 

безпосередньо людиною впливів, які пригнічують природу: забруднення (внесення в 

середовище нехарактерних для нього нових фізичних, хімічних чи біологічних агентів 

або перевищення наявного природного рівня цих агентів); технічні перетворення й 

руйнування природних систем ландшафтів (у процесі добування природних ресурсів, 

будівництва тощо); вичерпання природних ресурсів (корисні копалини, вода, повітря та 

ін.); глобальні кліматичні впливи (зміна клімату в зв'язку з діяльністю людини); естетичні 

впливи (зміна природних форм, несприятливих для візуального та іншого сприймання). 

Будівництво та експлуатація тепличного господарства забезпечить можливість 

розширення послуг на сферу торгівлі, оптимізації та контролю за вирощуванням 

продукції. 

У випадку, якщо ДПТ не буде затверджено, то суттєвих змін в поточному стані 

довкілля не прогнозується. Без проведення відповідних інженерних заходів, інженерно-

геологічні умови будівництва на території ділянки більш ймовірно залишиться на тому ж 
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рівні, що і сьогодні. Виконання необхідних заходів та раціональне використання 

земельних ресурсів при освоєнні території є особливо важливим для досягнення цілей та 

забезпечення умов сталого соціально-економічного розвитку села. 

Одним із позитивних факторів затвердження ДПТ є те, що на земельних ділянках 

орієнтовною площею 2.7252 га буде виконано благоустрій території, а саме, будуть 

влаштовані споруди для відведення поверхневих вод, дощової каналізації, створені 

елементи благоустрою, буде забезпечено освітлення проходів, встановлено контейнери 

для сміття рівномірно по всій території. 

Найголовнішим фактором є те, що за умови використання земельної ділянки для 

будівництва тепличного господарства  призведе до покращення економіки регіону, 

з’являються нові робочі місця, розвивається інфраструктура.  

 

 

Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 

його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

 

Проектні рішення детального плану території будівництва тепличного господарства 

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

Рішеннями детального плану визначено функціональне призначення території та 

параметри забудови, з розміщенням мереж та об'єктів інженерної інфраструктури, а 

також розроблено проект містобудівних умов та обмежень. 

За функціональним використанням територія проектування розділяється на зони: 

- зона тепличного господарства; 

-  зона виробничо-складських територій; 

- зона інженерної інфраструктури; 

- зона відпочинку працюючих. 

Проектом передбачено гуртожиток для працівників знаходиться в східній стороні з 

південної сторони виробничо-складський корпус, АПК в центральній частині ділянки, та 

в північній та східній частині розмістити теплиці, по території для інженерного 

забезпечення будівель розміщено інженерні споруди(свердловини, насосну підстанцію, 

пожежні резервуари, трансформаторну підстанцію)   

Зона відпочинку працюючих включає майданчики та озелененні території. 

Також на території у безпосередній близькості, передбачено розміщення автостоянок для 

тимчасового зберігання легкових автомобілів працюючих підприємства. 
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Таблиця 3. Техніко-економічні показники детального плану території будівництва тепличного 

господарства 

 

 

Проектні санітарно-захисні та охоронні зони приймаються згідно діючих 

державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм: 

 від виробничо-складських та котельні визначена нормативна санітарно-захисна 

зона 50 м згідно додатку №4 ДСН №173-96 «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів». 

Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом 

 

Серед важливих екологічних проблем проектної території та прилеглих територій 

можна виділити наступні: 

 На території проектування відсутня централізована система відводу дощової та талої 

води(проектом пропонується); 

 На території проектування відсутнє роздільне сортування твердих побутових 

відходів на території села(проектом пропонується); 

 Забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами та 

вплив на здоров'я населення забруднюючих речовин від автотранспорту; 

 Відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за всіма складовими 

НПС. 

Значним антропогенним чинником залишається накопичення на сміттєзвалищах 

твердих побутових відходів. Одним із найбільших чинників антропогенного забруднення 

довкілля, насамперед забруднення повітря і підвищення рівня шуму, виступає 

автомобільний транспорт. Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, 

що можуть вплинути на розвиток громади, є зміна клімату. До антропогенних джерел 

надходження вуглекислого газу у атмосферу належать і викиди забруднюючих речовин 

автотранспортом, які також впливають на стан забруднення повітря. 

 

 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

1 2 3 4 5 

1. Територія проектування згідно рішення га  2,0086 

 Територія проектування ДПТ га  2,7252 

 у тому числі площа:    

1.1 - площа під будівлями та спорудами м2  4400 

1.2 - площа будівель(теплиця) м2  5260 

1.3 - площа території вулиць в червоних лініях м2  323 

1.4 - площа асфальтового покриття м2  7850 

1.5 - площа покриття ФЕМ м2  1250 

1.6 - площа території водойм м2  430 

1.7 -зелених насадженнь м2  5820 

1.8 -об’єктів інженерного забезпечення м2  200 

1.9 - інші території м2  1719 

2. Кількість працюючих чол.  48 

3. Водопостачання м3/добу  6.64 

4 Водовідведення м3/добу  6.64 

5 Гаряча вода м3/добу  2,65 

6 Електрифікація кВт/міс  1000 
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Екологічних проблем щодо територій з природоохоронним статусом не виявлено у 

зв'язку з відсутністю їх в межах розробки детального плану територій та на прилеглих 

територіях. 

На основі аналізу екологічного стану ділянки в межах детального плану території, 

дана територія сприятлива для реалізації проектних рішень детального плану. 

Розділ 5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров'я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під 

час підготовки документа державного планування 

 

Серед основних завдань детального планування території у сфері охорони довкілля є: 

 виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального 

використання території; 

 визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

 створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та 

об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні 

відповідно до законодавства; 

 визначення напрямів подальшої діяльності щодо охорони та поліпшення стану 

навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; 

 організація комплексного благоустрою та озеленення. 

Виходячи з цього, при розробленні документа державного планування будуть 

враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та 

здоров'я населення, зокрема: - Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року»; - Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»;- Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря»;- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»;- Закон України «Про природно-заповідний фонд»; -Закон України «Про 

питну воду та питне водопостачання»;-Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.05.96 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»;- 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 «Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 

діяльності в них»; -Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та багатьох інших. 

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають 

відношення до цілей розвитку на місцевому рівні. В процесі стратегічної екологічної 

оцінки ДПТ було розглянуто різні програми, що містять екологічні цілі та відповідні 

завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Результати 

аналізу відображені у табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1. 

Відповідність завдань документа державного планування цілям природоохоронної політики 

 

 

Сфери охорони 

довкілля 

Основні виявлені 

проблеми, пов'язані із 

проектом документа 

державного 

планування 

Регіональні та 

місцеві стратегії, 

програми, що 

мають відношення 

до виявлених 

проблем 

Стратегічні цілі регіональних та 

місцевих стратегій, програм 

стосовно виявлених проблем 

Завдання, викладенні в документі 

державного планування 

Ступінь 

формальної 

відповідності 

Атмосферне 

повітря 

Забруднення 

атмосферного повітря 

автотранспортом 

Програма охорони 

довкілля та 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

Київської області 

на 2019-2022 роки 

Зменшення шкідливих викидів від 

пересувних джерел за рахунок 

збільшення використання 

електромобілів, посилення 

контролю за токсичністю 

відпрацьованих газів 

автомобільних двигунів. 

Створення зелених насаджень 

обмеженого користування. 

Інженерна підготовка території та 

вертикальне планування, 

благоустрій, озеленення, 

влаштування твердого покриття 

проїздів. 

+ 

Поводження з 

відходами 

Відсутність схеми 

санітарного очищення 

населеного пункту. 

Відсутність роздільного 

збору відходів. 

Концепція 

впровадження 

сучасної системи 

поводження з 

побутовими 

відходами 

у Київській області 

2017-2022 рр. 

Поступове скорочення загальних 

обсягів утворення побутових 

відходів у населених пунктах. 

Охоплення 100 % населених 

пунктів збиранням та вивезенням 

побутових відходів. 

Впровадження сортування відходів 

в населених пунктах області. 

Створення у Київській області 

регіональної мережі сортувально-

переробних підприємств для 

перероблення всіх 

компонентів побутових 

відходів за сучасними 

новітніми технологіями. 

Забезпечення повного збору та 

своєчасного знезараження і 

знешкодження всіх видів відходів; 

Визначення спеціальних місць - 

майданчиків для організованого 

збору 

ТПВ; 

Впровадження системи роздільного

 збору, 

сортування сміття з наступним 

використанням і утилізацією; 

Модернізація спецавтотранспорту

 та 

іншої техніки для 

санітарного очищення. 

++ 

  Програма 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами у 

Київській області 

на 2017-2020 роки 

Інформування населення про 

необхідність здійснення 

роздільного збору сміття. 

Розповсюдження інформації серед 

населення щодо пунктів прийому 

вторинної сировини. 

Оновлення контейнерного парку. 
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Створення критих, відгороджених, 

укрупнених контейнерних 

майданчиків та їх облаштування 

згідно з діючими санітарними 

нормативами. 

Встановлення контейнерів для 

роздільного збору побутових 

відходів за фракціями: на 

початковому етапі шляхом 

простого сортування на сухі та 

мокрі відходи (сухі включають: 

скло, папір, пластик, метал; мокрі: 

органічні відходи), а в подальшому 

на більш дрібне сортування: скло, 

папір, пластик, інше. 

Водні ресурси Незадовільний стан 

водних об'єктів 

Програма охорони 

довкілля та 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

Київської області 

на 2019-2022 роки 

Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок. 

Забезпечення відведення та 

встановлення меж земель водного 

фонду та водоохоронних зон. 

Забезпечення централізованого 

водовідведення господарсько-

побутових стічних вод 

централізованою системою 

водовідведення. Закрита система 

дощової каналізації. 

Каналізаційні очисні споруди - 

санітарно- захисна зона - 5 метрів 

(згідно висновку державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи від 26.03.13р. № 05.03.02-

04/19457, 

щодо встановленої санітарно-

захисної зони блочно-модульної 

установка глибокого біологічного 

очищення стічних вод «ОАЗИС», яка 

прийнята за аналог). 

+ 
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Розділ 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому 

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 
 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення - 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. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 

пов'язаним з впливом проєкту на екосистему і вторинним, що є наслідком первинних змін 

в екосистемі. 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому 

видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або 

позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально- економічні умови.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 

факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово 

накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів 

відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні 

впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або 

трансформації. 

Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля відповідно до 

контрольного переліку наведена у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля  

відповідно до контрольного переліку 
Чи може реалізація проєкту спричинити: Негативний вплив Пом'якшення 

стану Так Ймовірно Ні 

Повітря 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел 

  

+ 
 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел 

 

+ 
  

Погіршення якості атмосферного повітря 
 

+  
 

Появу джерел неприємних запахів 
 

+ 
  

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або 

ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату 

  

+ 
 

Водні ресурси 

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води 
  

+ 
 

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких 

показників, як температура, 

  

+ 
 

розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись 

ними) 

    

Збільшення скидання шахтних і кар'єрних вод у водні 

об'єкти 

  

+ 
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Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання населенню 

  

+ 
 

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки стічних вод 

   

+ 

Появу загроз для людей і матеріальних об'єктів, 

пов'язаних з водою (зокрема таких, як паводки або 

підтоплення) 

  

+ 
 

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або 

зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного 

об'єкту 

  

+ 
 

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму 

малих річок регіону 

  

+ 
 

Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод 
  

+ 
 

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 

скидів або ж шляхом порушення водоносних 

горизонтів) 

  

+ 
 

Забруднення підземних водоносних горизонтів 
  

+ 
 

Відходи 

Збільшення кількості утворюваних твердих побутових 

відходів 

 

+ 
  

Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 

промислових відходів IV класу небезпеки 

  

+ 
 

Збільшення кількості відходів МЛ класу небезпеки 
  

+ 
 

Спорудження еколого-небезпечних об'єктів 

поводження з відходами 

  

+ 
 

Утворення або накопичення радіоактивних відходів 
  

+ 
 

Земельні ресурси 

Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового 

шару 

  

+ 
 

Посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів 
  

+ 
 

Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу 
    

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні 

  

+ 
 

загрози через нестабільність літогенної основи або 

зміни геологічної структури 

    

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній 

або планованій практиці використання земель 

  

+ 
 

Виникнення конфліктів між ухваленими цілями 

стратегії та цілями місцевих громад 

  

+ 
 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
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Негативний вплив на об'єкти природно - заповідного 

фонду (зменшення площ, початок небезпечної 

діяльності у безпосередній близькості або на їх 

території тощо) 

  

+ 
 

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 

чисельності або територіальному представництві 

  

+ 
 

Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому 

  

+ 
 

Порушення або деградацію середовищ існування 

диких видів тварин 

  

+ 
 

Будь -який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей 

  

+ 
 

Будь -який вплив на наявні об'єкти історико - 

культурної спадщини 

  

+ 
 

Інші негативні впливи на естетичні показники об'єктів 

довкілля (перепони для публічного огляду мальов -

ничих краєвидів, появу естетично неприйнятних 

місць, руйнування пам'ятників природи тощо) 

  

+ 
 

Населення та інфраструктура 

Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь -якої території 

  

+ 
 

Вплив на стан забезпечення житлом або виникнення 

нових потреб у житлі 

  

+ 
 

Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему. 

Зміни в структурі транспортних потоків 

  

+ 
 

Необхідність будівництва нових об'єктів для 

забезпечення транспортних сполучень 

  

+ 
 

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги 

  

+ 
 

Появу будь -яких реальних або потенційних загроз 

для здоров'я людей 

    

Екологічне управління та моніторинг 

Послаблення правових і економічних механізмів 

контролю в галузі екологічної безпеки 

  

+ 
 

Погіршення екологічного моніторингу 
  

+ 
 

Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси техногенного 

навантаження 

  

+ 
 

Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 

галузей виробництва 

  

+ 
 

Інше 

Підвищення рівня використання будь -якого виду 

природних ресурсів 

  

+ 
 

Суттєве вилучення будь -якого невідновного ресурсу 
  

+ 
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Збільшення споживання значних обсягів палива або 

енергії 

  

+ 
 

Суттєве порушення якості природного середовища 
  

+ 
 

Появу можливостей досягнення короткотермінових 

цілей, які ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому 

  

+ 
 

 

На основі оцінок, наведених у табл. 7.1, зроблено висновки щодо ймовірного 

впливу ДПТ на окремі складові довкілля. У результаті реалізації ДПТ можливе тимчасове 

збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок роботи 

транспортних засобів та техніки тепличного господарства та власників автомобілів які 

будуть користуватись послугами підприємства. 

Проектом передбачено виконання підсипки під будівлі із піщаного ґрунту з 

пошаровим ущільненням. Змін у геологічній структурі, у структурі земельного фонду, у 

рельєфі при цьому не передбачається. 

У результаті реалізації ДПТ можливе збільшення кількості ТПВ. Але вони одразу 

зазнають роздільного збору, що у цілому ініціюватиме зменшення обсягів відходів, які 

підлягають прямому видаленню на полігон ТПВ. 

Прямих зв'язків території планування з об'єктами культурної спадщини немає. 

 

Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення 

екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та 

Законів щодо екологічного стану та санітарно- епідеміологічного контролю території, 

заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та 

природоохоронного спрямування. 

Санітарно-захисні і охоронні зони від об'єктів, розташованих на території 

проектування і на суміжній території, приймалися згідно діючих державних будівельних 

та санітарно-гігієнічних норм. 

Метою розгляду екологічних обмежень є: 

 встановлення зони впливу об'єкта на прилеглі території для окреслення 

відповідних заходів, які необхідно здійснити у разі реалізації наміру забудови для 

зменшення негативного впливу на довкілля, умови життя та здоров'я людей; 

 визначення доцільності використання території з точки зору забезпечення охорони 

навколишнього середовища. 

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною 

документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів. 

Містобудівні умови та обмеження встановлені на підставі статті 19 п.4 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно Наказу № 214 від 

14.08.2018 р. «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються» (Зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства). 
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Таблиця 7.1 

Проект містобудівних умов та обмежень 

№ Умови Обмеження 

1 

Гранично допустима висотність 

будинків, будівель та споруд у 

метрах 

Висота будинків, будівель та споруд до 12 м. умовної 

висоти. ДБН Б.2.2-12:2019, а також згідно з профільним 

ДБН за типом об'єкту та затвердженим детальним планом 

території. 

2 

Максимально допустима частка 

(відсоток) забудови земельної 

ділянки 

Максимально допустима частка (відсоток) забудови 

земельної ділянки - 64%. 

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

підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", 

таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом 

об'єкту. 

3 

Максимально допустима 

щільність населення в межах 

відповідної земельної ділянки 

Не регламентується. 

4 

Мінімально допустимі відстані 

від об'єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується 

до ліній регулювання забудови - вимоги відсутні. 

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що 

проектується, до існуючих будинків та споруд визначені 

згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних 

відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН 

за типом об'єкту та згідно з детальним планом території. 

5 

Планувальні обмеження 

(санітарно-захисні та охоронні 

зони) 

Визначена санітарно-захисна зона від точки найбільшого 

викиду в атмосферу - 50 м (Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів ДСП 173-96, п. 

5.4, додаток 4, додаток11). 

Визначена санітарно-захисна зона від каналізаційно- 

очисних споруд 5 м (згідно висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи від 26.03.13р. № 05.03.02-

04/19457, щодо встановленої санітарно- захисної зони 

блочно-модульної установка глибокого біологічного 

очищення стічних вод «ОАЗИС», яка прийнята за аналог).  

Охоронна зона від ЛЕП 35 кВ-15м, 10кВ-10м. 

Природоохоронні зони на території відсутні. 
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6 

Охоронні зони об'єктів 

транспорту, зв'язку, інженерних 

комунікацій, відстані від 

об'єкта, що проектується, до 

існуючих інженерних мереж. 

Охоронні зони інженерних комунікацій - ДБН Б.2.2- 

12:2019 «Планування та забудова територій» розділ 11 

«Інженерна інфраструктура», Додаток И.1 ДБН Б.2.2-

12:2019 "Планування та забудова територій" Відстань від 

осі мережі газопроводу високого тиску до фундаментів 

будинків та споруд повинна становити не менше 10 метрів. 

Відстань від осі мережі газопроводу низького тиску до 

фундаментів будинків та споруд повинна становити не 

менше 2 метрів. 

Відстань від осі мережі водопроводу до фундаментів 

будівель та споруд повинна становити 5 метрів. Відстань 

від осі мережі каналізації до фундаментів будівель та 

споруд повинна становити 5 метрів. постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про затвердження 

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 

та охорони» 

Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної 

системи - Закон України "Про електроенергетику", 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 

"Про затвердження Правил охорони електричних мереж». 

Уздовж повітряних ліній електропередачі у вигляді 

земельної ділянки і повітряного простору, обмежених 

вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони 

лінії від крайніх проводів 10 метрів. 

Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у 

вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними 

площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від 

крайніх кабелів на відстань 1 метра. Охоронні зони об'єктів 

зв'язку - Закон України «Про телекомунікації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 «Про 

затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку» 

Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров'я Україна від 19.06.1996 №173). 

 

Ділянка детального плану знаходиться поза межами території об'єктів природно-

заповідного фонду. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення: 

 забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх 

видів відходів; 

 визначення спеціальних місць - майданчиків для організованого збору ТПВ; 

 впровадження системи роздільного збору, сортування сміття з наступним 

використанням і утилізацією; 

 модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення. 

Пожежна безпека забезпечується 56-ю Державною пожежно-рятувальною 

частиною (м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 55), що входить до складу 21 державної 



31 

 

пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Київській області.  

Недоторканий протипожежний запас передбачається зберігати в резервуарах 2 по 

120 м³ згідно ДПТ. 

Благоустрій та озеленення території виконаний у відповідності до ДБН Б.2.2- 

12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

Проектним рішенням передбачається: облаштування території, її благоустрій та 

озеленення. Створення зони короткочасного відпочинку для робітників підприємства, 

озеленення та облаштування майданчиків відпочинку фігурними елементами мощення, 

встановлення малих архітектурних форм. 

З метою забезпечення охорони природного середовища в межах території, що 

проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано виконання ряду планувальних та 

інженерних заходів по облаштуванню території: 

 здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний благоустрій та 

обладнання сучасними системами та технологіями; 

 дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон, а 

також створення зелених насаджень спеціального призначення; 

 забезпечення території системою водопостачання та водовідведення; 

 забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною 

очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів та 

своєчасного їх видалення, здійснення загального благоустрою території; 

 проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної підготовки 

території та здійснення впорядкування поверхневого стоку. 

 

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 

будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під 

час здійснення такої оцінки) 
 

Основною метою стратегічної екологічної оцінки ДПТ є під час процесу 

планування є виявлення усіх зацікавлених сторін, включаючи місцеву владу, бізнес, 

громадських активістів, місцевих жителів для виявлення потенційних конфліктних 

питань і досягнення компромісу на етапі планування. Під час підготовки звіту 

стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності 

і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно- правових та інших 

заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. 

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального планування території з 

метою розгляду альтернативних проектних рішень і їх альтернативних наслідків було 

розглянуто «нульовий» сценарій (за відсутності реалізації проекту) та відповідно до 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 - 

технологічні альтернативи реалізації проектних рішень детального плану території. 

«Нульовий» сценарій полягає у використанні землі яка є на сьогоднішній день. При 

«нульовому» варіанті подальший розвиток громади є проблематичним, і ця альтернатива 

веде до погіршення економічної ситуації, неефективного використання земельних 

ресурсів. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству в сфері охорони навколишнього природного 
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середовища. 

Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається. Під час підготовки 

звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність проектних 

рішень детального плану та обґрунтування заходів щодо охорони елементів 

навколишнього природного середовища, заходів щодо охорони праці та пожежної 

безпеки, ландшафтно-планувальних заходів з метою забезпечення охорони 

навколишнього середовища. 

В процесі роботи над звітом виявлено обмежений доступ, неповноту інформації як 

про природні так і про господарські характеристики території, стан здоров'я населення 

проектної території ніяк невідображений у відкритих джерелах, що ускладнює роботу та 

змушує використовувати узагальнену інформацію по області та адміністративному 

району. 

 

Розділ 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

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

населення 
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у 

межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік 

оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі 

виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затверджує Кабінет 

Міністрів України. 

Моніторинг екологічних та соціальних наслідків впровадження нового ДПТ буде 

здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під 

час будівництва і експлуатації щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на 

довкілля та здоров'я населення, та запобіганню соціальної нестабільності. 

З метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків реалізації детального 

планування території і вжиття заходів щодо їх усунення необхідно проведення 

моніторингу значного впливу на довкілля. 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. 

Таблиця 9.1 

Екологічні індикатори для здійснення моніторингу при реалізації  

детального планування території 

 

Індикатор Визначення Джерело даних 

Середньодобовий 

вміст 

забруднюючих 

речовин у 

атмосферному 

повітрі 

Обсяги викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

пересувних джерел 

Звіт державної гідрометео-рологічної служби, 

річний звіт підрозділу з охорони навколишнього 

природного середовища. 

Можливість встановлення посту автоматичного 

моніторингу за станом атмосферного повітря за 

необхідності. 
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Утворення 

відходів (кількість 

тон на рік, 

кількість кг на 

людину). 

Відходи, як 

вторинна сировина 

(тон в рік, % від 

загальної кількості 

утворенних). 

Обсяг зібраних твердих 

побутових відходів. 

Обсяг зібраних відходів як 

вторинної сировини (папір, 

скло, пластик тощо). 

Звіти підприємств, що надають комунальні 

послуги. 

Підприємством або відповідальним працівником 

самостійне ведення обліку утворення та 

вивезення відходів. 

Система санітарного очищення передбачається 

планово-регулярна. 

Вивезення твердих побутових відходів 

здійснюється по графіках, що затверджені у 

терміни визначені санітарними нормами на 

полігон ТПВ Броварського району, Київської 

області. 

Середньорічні 

концентрації 

речовин в 

контрольних 

створах водних 

об'єктів. 

Об'єм скидання зворотних 

вод. 

Обсяг забруднюючих 

речовин. 

За даними спеціалізованих лабораторій. За 

результатами досліджень Київського обласного 

лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров'я України на вимогу замовника 

документу державного планування. 

 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення 

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

декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його 

здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об'єкту силами органів 

державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, 

Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих 

громадських об'єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими 

аудиторськими компаніями. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об'єкту: 

реконструкція - експлуатація - виведення із експлуатації. 

Відповідальний за моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення визначається замовником 

документу державного планування та не рідше, ніж раз у рік публікуються дані звіту 

виконання моніторингу за даним ДДП. Замовник може самостійно здійснювати 

моніторинг та публікувати звіти про виконання моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення або 

уповноважити відповідний структурний підрозділ/відділ/особу, тощо. 

Не рідше одного разу на рік публікувати актуальну інформацію про стан 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров'я населення на офіційному сайті замовника та частіше у випадку 

виявлення нагальних ситуацій. 

 

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров'я населення (за наявності) 

 

Під час реалізації проекту «Детальний план території земельних ділянок, 

загальною площею 2.0086 га, кадастрові номери: 3220280401:02:020:0083, 

3220280401:02:020:0433, 3220280401:02:020:0118, 3220280401:02:020:0145, 
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3220280401:02:020:0117, 3220280401:02:020:0268, 3220280401:02:020:0093, 

3220280401:02:020:0116,  для розміщення тепличного господарства по вул. Калініна в 

с.Бзів, на території Бзівського старостинського округу Баришівської селищної ради  

Броварського району Київської області», ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у 

тому числі для здоров'я населення - відсутні, з причин мінімального впливу на територію 

та віддаленості державних кордонів України.  

 

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 

цієї частини, розраховане на широку аудиторію 
 

Основним об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є документ 

державного планування  - «Детальний план території земельних ділянок, загальною 

площею 2.0086 га, кадастрові номери: 3220280401:02:020:0083, 3220280401:02:020:0433, 

3220280401:02:020:0118, 3220280401:02:020:0145, 3220280401:02:020:0117, 

3220280401:02:020:0268, 3220280401:02:020:0093, 3220280401:02:020:0116,  для 

розміщення тепличного господарства по вул. Калініна в с.Бзів, на території Бзівського 

старостинського округу Баришівської селищної ради  Броварського району Київської 

області» виконано на підставі Рішень Баришівської селищної ради № 562-09-08-VIII 

скликання від 12.05.2021р. та № 564-09-08-VIII скликання від 12.05.2021р про надання 

дозволу на розробку детального плану території та відповідно до погодженого завдання 

на проектування. 

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

що визначає планувальну організацію та розвиток частини території. 

Земельні ділянки, що передбачається для будівництва тепличного господарства, на 

час розроблення ДПТ частково забудовані та знаходиться в  приватній власності гр. Кірик 

О.Б. та Кірик Н.І., з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства. 

 Після затвердження ДПТ, на яку розроблено проектну документацію детального 

плану території загальною площею 2.7252 га згідно із класифікацією видів цільового 

призначення земель (Державний комітет України із земельних ресурсів наказ №548 від 

23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»), буде 

відноситися до цільового призначення -  Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості для обслуговування тепличного господарства.  

Об’єктів природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі, культурної спадщини, 

пам’яток культури та архітектури на земельній ділянці не виявлено. 

Основні показники детального плану відповідно до завдання на проектування, 

розраховані на етап 5 років. 

Переважний вид використання території - вид використання, який відповідає 

переліку дозволених видів для даної зони. До них відносяться види забудови та 

використання територій, які за умови дотримання будівельних норм та стандартів 

безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 

Рішеннями детального плану визначено функціональне призначення території та 

параметри виробничої забудови, з розміщенням мереж та об'єктів інженерної 

інфраструктури, а також розроблено проект містобудівних умов та обмежень. 

Проектом детального плану території передбачається упорядкування планувальної 

структури території та розміщення тепличного господарства. За функціональним 

використанням територія проектування розділяється на зони: 

- зона тепличного господарства; 
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-  зона виробничо-складських територій; 

- зона інженерної інфраструктури; 

- зона відпочинку працюючих. 

Проектом передбачено гуртожиток для працівників знаходиться в східній стороні з 

південної сторони виробничо-складський корпус, АПК в центральній частині ділянки, та 

в північній та східній частині розмістити теплиці, по території для інженерного 

забезпечення будівель розміщено інженерні споруди(свердловини, насосну підстанцію, 

пожежні резервуари, трансформаторну підстанцію)   

Зона відпочинку працюючих включає майданчики та озелененні території. 

Також на території у безпосередній близькості, передбачено розміщення 

автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів працюючих підприємства. 

Для роботи тепличного господарства  повинно бути забезпечено: 

- механізмів для тепличного господарства 

- необхідними меблями,  

- IT-обладнанням та програмним забезпеченням. 

Для обслуговування тепличного господарства  додатково необхідно буде 

укомплектувати штат працівників в кількості 49 осіб. 

У Звіті наведена характеристика довкілля с. Бзів та Броварського району згідно з 

даними регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Київської 

області у 2019 році, яка підготовлена працівниками Департаменту екології та природних 

ресурсів Київської обласної державної адміністрації, веб-сайту Головного управління 

статистики у Київській області, 71, Екологічного паспорту Київської області на 2019 рік, 

Звіту про проведення екологічного аудиту. 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності можливі ймовірні впливи 

на наступні фактори довкілля: 

Здоров’я населення 

Головним критерієм визначення впливу діяльності на здоров’я населення є 

дотримання санітарно-гігієнічних норм встановлених законодавством України. Оскільки 

на даному етапі не встановлена СЗЗ для об’єкту, робити точних припущень щодо 

розвитку ризиків на здоров’я населення вважатиметься недостовірними даними. 

У всякому випадку у викидах забруднюючих речовин, що викидаються під час 

здійснення виробничої діяльності відсутні речовини першого класу небезпеки 

(надзвичайно небезпечні). При штатній роботі тепличного господарства(котельня)  

викидатимуться речовини 3-4 класу небезпеки, що вважаються помірно-небезпечними та 

малонебезпечними. 

Розрахунок рівнів ризику на здоров’я населення буде здійснено на підставі 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин на встановленій СЗЗ для об’єкту. 

Стан фауни, флори, біорізноманіття 

Територія планованої діяльності характеризується відсутністю об’єктів природно-

заповідного фонду, Смарагдової мережі та лісових ресурсів. 

Проектом ДПТ передбачається провести озеленення території: загальна площа – 

5820 м2. 

Ґрунти 

На проектованих для забудови ділянках буде частково змінений ґрунтовий покрив 

у зв’язку з будівництвом і подальшим проведенням господарської діяльності. Зняття ГРШ 

передбачається під встановленням будівель і споруд, облаштуванням проїздів зливової 

каналізації. Знятий ґрунт буде залишатися на території майданчика та 

використовуватиметься для його планування. 

Під час експлуатації об’єкту проектування вплив на ґрунти може відбуватись лише 

під час експлуатації автотранспорту, призначеного для обслуговування тепличного 
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господарства. При цьому вплив відбувається у випадку проливів нафтопродуктів на 

ґрунт. З метою зменшення впливу на ґрунти необхідно здійснювати рух автотранспорту 

по асфальтованій поверхні, а також забезпечувати стоянку машин на асфальтованому 

покритті. 

Для зменшення ризику просочування дощових стічних вод, забруднених 

нафтопродуктами та зваженими речовинами, у ґрунти, передбачено організувати систему 

збору та очистки дощових стічних вод з відведенням на очисні споруди – сепаратор 

нафтопродуктів ПБМО-700. 

Водне середовище 

Потреби для автомобільного заправочного комплексу у водопостачанні будуть 

забезпечуватись від власної свердловини у розрахунковій кількості – 6.64 (м³/добу). Для 

питного водопостачання використовується привозна бутильована вода. Питна вода 

повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

Поверхневі стічні води проходитимуть очищення на сепараторі нафтопродуктів 

типу ПБМО-700 та можуть бути використані для поливу території. 

Повітря 

Враховуючи відсутність прямого посилання на діяльність пов’язану з наданням 

послуг, необхідно керуватись п.5.9. ДСП 173-96, де вказано, що розміри санітарно-

захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об’єктів з 

новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з пунктом 

5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. Отже на даному етапі СЗЗ не 

встановлена. 

Кількість джерел викидів та їх якісний склад під час експлуатації визначено на 

основі обладнання та споруд, що буде використане у планованій діяльності та проектного 

плану. 

Попередньо, беручи до уваги обладнання та споруди, що планується встановити, 

визначено 2 стаціонарних джерел викидів під час експлуатації тепличного господарства  , 

а саме: стоянка автомобілів на 47 місць та викиду речовин в атмосферу з котельні. 

Таким чином, при експлуатації проектованої діяльності нараховується 2 джерела 

викидів, з них 1 неорганізоване та 1 організоване. 

У звіті проведено розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від ДВЗ автотранспортної техніки, який складає 1,3919 т/рік. 

Кількісний та якісний склад викидів від котельні  на даному етапі визначити 

неможливо, оскільки відсутня інформація щодо організації вентиляційної системи та 

хімічних реагентів, які будуть використовуватись. Ці викиди будуть визначені на 

наступних етапах проектування. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря буде 

проведено при проходженні процедури з оцінки впливу на довкілля та при отриманні 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами та проходженні процедури з оцінки впливу на довкілля. 

Відходи 

Під час здійснення діяльності на планованій земельній ділянці утворюватимуться: 

тверді побутові відходи та відходи від очисних споруд поверхневого стоку.  

На підприємстві повинен бути передбачений повний збір, роздільне зберігання на 

спеціальних майданчиках та передача відходів відповідно укладених договорів 

організаціям, що мають відповідну ліцензію на поводження з ними. 

Серед важливих екологічних проблем проектної території та прилеглих територій 
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можна виділити наступні: 

• забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами та вплив на здоров'я населення забруднюючих речовин від автотранспорту; 

• відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за всіма 

складовими НПС. 

Серед основних завдань детального планування території у сфері охорони довкілля 

є: 

• виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

функціонального використання території; 

• визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

• створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної 

спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають 

охороні відповідно до законодавства; 

• визначення напрямів подальшої діяльності щодо охорони та поліпшення 

стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; 

• організація комплексного благоустрою та озеленення. 

Виходячи з цього, при розробленні документа державного планування будуть 

враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та 

здоров'я населення. 

На основі оцінок, наведених у табл. 7.1, зроблено висновки щодо ймовірного 

впливу ДПТ на окремі складові довкілля.  

У результаті реалізації ДПТ можливе тимчасове збільшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря внаслідок роботи транспортних засобів та техніки для 

будівництво складів сільськогосподарської продукції. 

Проектом передбачено виконання підсипки під будівлі із піщаного ґрунту з 

пошаровим ущільненням. Змін у геологічній структурі, у структурі земельного фонду, у 

рельєфі при цьому не передбачається. 

У результаті реалізації ДПТ можливе збільшення кількості ТПВ. Але вони одразу 

зазнають роздільного збору, що у цілому ініціюватиме зменшення обсягів відходів, які 

підлягають прямому видаленню на полігон ТПВ. 

Прямих зв'язків території планування з об'єктами культурної спадщини немає. 

З метою забезпечення охорони природного середовища в межах території, що 

проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано виконання ряду планувальних та 

інженерних заходів по облаштуванню території: 

• здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний благоустрій 

та обладнання сучасними системами та технологіями; 

• дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон, 

а також створення зелених насаджень спеціального призначення; 

• забезпечення території системою водопостачання та водовідведення; 

• забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною 

очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів та своєчасного їх 

видалення, здійснення загального благоустрою території; 

• проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної 

підготовки території та здійснення впорядкування поверхневого стоку. 

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального планування території з 

метою розгляду альтернативних проектних рішень і їх альтернативних наслідків було 

розглянуто «нульовий» сценарій (за відсутності реалізації проекту) та відповідно до 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 - 
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технологічні альтернативи реалізації проектних рішень детального плану території. 

Моніторинг екологічних та соціальних наслідків впровадження нового ДПТ буде 

здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під 

час будівництва і експлуатації щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на 

довкілля та здоров'я населення, та запобіганню соціальної нестабільності. До складових 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля 

віднесені такі: 

• Середньодобовий вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі; 

• Утворення відходів (кількість тон на рік, кількість кг на людину); 

• Відходи, як вторинна сировина (тон в рік, % від загальної кількості 

утворенних); 

• Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об'єктів. 

Відповідальний за моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення визначається замовником 

документу державного планування та не рідше, ніж раз у рік публікуються дані звіту 

виконання моніторингу за даним ДДП. Замовник може самостійно здійснювати 

моніторинг та публікувати звіти про виконання моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення або 

уповноважити відповідний структурний підрозділ/відділ/особу, тощо. 

Під час реалізації проекту «Детальний план території земельних ділянок, 

загальною площею 2.0086 га, кадастрові номери: 3220280401:02:020:0083, 

3220280401:02:020:0433, 3220280401:02:020:0118, 3220280401:02:020:0145, 

3220280401:02:020:0117, 3220280401:02:020:0268, 3220280401:02:020:0093, 

3220280401:02:020:0116,  для розміщення тепличного господарства по вул. Калініна в 

с.Бзів, на території Бзівського старостинського округу Баришівської селищної ради  

Броварського району Київської області» ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у 

тому числі для здоров'я населення - відсутні, з причин мінімального впливу на територію 

та віддаленості державних кордонів України. 
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Уранці 29 вересня від чергового поліції надійш-
ло повідомлення про те, що на приватному 
подвір’ї з необережності впав в льох глибиною 
близько 3 м чоловік 1964 року народження. На 
місце виклику було направлено АЦ-Магірус  
24 ДПРЧ смт Баришівка в складі 5 чоловік. За 
допомогою рятувальної мотузки потерпілого 
підняли на поверхню та передали працівникам 
екстреної медичної служби для подальшого тран-
спортування до ЦРЛ.

… і вночі…
Відразу 3 поже-

жі у перший день 
жовтня: горів 
трав’яний настил 
на площі 1 га у 
Селичівці, 3 га у 
Поділлі та жит-
ловий будинок у 
Корніївці. І якщо на 
перші дві пожежі 
рятівники витрати-
ли по годині часу, 

то останню довелося гасити близько трьох. Май-
же під ранок вогонь був все ж приборканий.

Пізно увечері, 4 жовтня, до диспетчерської 
25-ДПРЧ м.Березань надійшло повідомлення про 
загорання нефункціонованого сміттєзвалища у 
с.Коржі. На місце події виїхав черговий караул 
25-ДПРЧ м. Березань та 24-ДПРЧ смт Баришівка. 
По прибуттю рятувальників на місце події було 
встановлено, що горить сміття на площі 1000 м 
куб. Озброївшись двома стволами «Б», екскавато-
рами МТЗ-80 та JCB, автомобілем «МАН» з ємні-
стю для води рятувальники боролися з пожежею 
з 02.00 до 14.45 наступного дня.

Причини пожеж встановлюються.

...та покращуючи знання
Рятувальники 24 ДПРЧ смт Баришівка постій-

но підвищують рівень знань особового складу під 
час роботи в апаратах на стисненому повітрі.

Дуже часто на гасінні таких пожеж працюють 
ланки газодимозахисної служби. Ланка ГДЗС, до 
складу якої входить троє осіб має головне завдан-
ня – евакуювати із задимленої зони потерпілих та 
оперативно загасити пожежу.

Тому вдосконалення своєї фізичної та профе-
сійної підготовки для кожного рятувальника є 
першочерговим завданням.

За матеріалами Баришівського РС ГУ ДСНС 
України в Київській області

№40 (557), 9 жовтня 2021 року 7

Заява про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки – «Розділу охо-
рона навколишнього природного сере-
довища» до Детальний план території 
земельних ділянок, загальною площею 2,0086 
га, кадастрові номери: 3220280401:02:020:0083, 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 4 3 3 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 4 5 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 7 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 2 6 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 0 9 3 , 
3220280401:02:020:0116, для розміщення 
тепличного господарства по вул. Калініна в 
с.Бзів, на території Бзівського старостинського 
округу Баришівської селищної ради Бровар-
ського району Київської області.

Детальний план території розроблено згід-
но з рішеннями Баришівської селищної ради 
№562-09-08-VIII скликання від 12.05.2021 року 
та №564-09-08-VIII скликання від  
12.05.2021 року.

Термін громадського обговорення заяви –  
15 днів із дати цієї публікації.

Пропозиції та зауваження надаються у пись-
мовій формі до Сектору містобудування та архі-
тектури Баришівської селищної ради Київської 
області за адресою: 07501, Київська область, 
смт Баришівка, вулиця Центральна, 27, не пізні-
ше 15 днів із дня публікування цієї заяви.

Із повним текстом заяви можна озна-
йомитися на сайті Баришівської селищної 
ради Броварського району Київської області  
https://baryshivska-gromada.gov.ua/.

На підприємство в смт Баришівку 
запрошуємо працівників:

ГАРАНТУЄМО:
* офіційне працевлаштування;

* оплачувані лікарняні та відпустки;
* своєчасну виплату з/п;

* стабільний графік.
Телефон для довідок: (04576) 5-44-87.

- водія автотранспорт-
них засобів;

- слюсаря з експлуа-
тації та ремонту газово-
го устаткування;

- слюсаря з експлуа-
тації та ремонту підзем-
них газопроводів;

- слюсаря з аварій-
но-відбудовних робіт у 
газовому господарстві;

- монтера із захисту 
підземних трубопрово-
дів від корозії;

- інженера ВТВ;
- майстра групи експ- 

луатації мереж;
- майстра групи КПО;
- механіка служби 

автотранспорту;
- тесляра;
- охоронника.

ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ; ТЕПЛИЦІ; АЛЬТАНКИ. 
Сайт: Сайт: metgar.in.uametgar.in.ua. Т.: . Т.: 097-447-32-32;097-447-32-32;  050-998-22-24050-998-22-24

ДРОВА (дуб, сосна). Т.: 063-378-79-53
РОБОТА! Водіям з категорією «Е» т.: 050-44-55-317

РЕМОНТ електродвигунів; електронасосів типу ЕЦВ 
(глибинні). Гарантія, доставка. 067-508-94-15; 093-715-13-42

НА ПІДПРИЄМСТВО ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: 
водій навантажувача, електромеханік, засипаль-

ники сировини, складальники-пакувальники. 
Заробітна плата вчасно та достойна. 

Повертаємо кошти за проїзд.
Тел.: 067-522-12-90

Розшукуються молодята!
У вас весілля в цьому році? Покажіть його всій 

країні! 
Новий канал запрошує взяти участь у новому 

весільному реаліті-шоу і позмагатися за голов-
ний приз – весільну подорож!

Дві пари молодят із різними весільними кон-
цепціями покажуть своє свято нашим весільним 
експертам – саме вони визначать, чиє весілля 
претендує на звання найкращого!
Деталі за телефонами: 0955505559, 0676903762

Будівельна компанія ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП»
 запрошує на постійну РОБОТУ в смт Баришівка

 слюсаря-сантехніка, будівельника, 
зварювальника ручного зварювання.
 ЗП при співбесіді тел. 097-93-63-143

ВІКНА STEKO. ТЕЛ.: 097-573-90-17   

КУПЛЮ автозапчастини (нові, СРСР)
«ЗІЛ», «ГАЗ», «УАЗ».

Тел.: 098-841-72-05, 095-516-29-57.

СКУПОВУЮ: СКУПОВУЮ: 
- бики (41-44 грн)- бики (41-44 грн)
- телиці (38-40 грн)- телиці (38-40 грн)
- корови (30-34 грн)- корови (30-34 грн)

- лежачі та доріз цілодобово.- лежачі та доріз цілодобово.
098-631-03-93, Володимир098-631-03-93, Володимир

Бійня «СТ Кооператор – 1» (м.Яготин) 
проводить закупівлю ВРХ, молодняка,  
будь-які випадки. Виїзд цілодобовий. 

Тел.: 067-91-31-405 ; 096-229-27-05

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ і молодняк; коней; свиней. 
 При невідкладній ситуації збуту – виїзд терміновий і 

цілодобовий. Телефони: 067-504-44-06; 067-503-66-72.

І

КУПЛЮ плати, радіодеталі, металобрухт, 
пір’я, утилізація побутової техніки.

Т.: 050-88-63-423

ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА і ремонт диванів. Т.: 097-261-30-14і ремонт диванів. Т.: 097-261-30-14

РОБОТА
Фінансова установа проводить 

набір працівника на посаду:
ЕКОНОМІСТ з фінансової роботи

067-442-32-02;  7-442-33-02

Вересень – перший місяць календарної осе-
ні. Його назва пов’язана з вересом – рослиною, 
поширеною на Поліссі, яка найпишніше квітне 
своїми рожево-бузковими суцвіттями саме у 
вересні.

«Вересневий час – сім погод у нас» – кажуть у 
народі. Яким же був вересень у цьому році?

Середньомісячна температура повітря 12,5°С 
була нижча за норму на 1,6°С. Але перша декада 
місяця була теплою, із сріблястими ниточками 
павутиння – справжнім бабиним літом.

Максимальна температура повітря 12 верес-
ня піднялась до 27°С. Мінімальна температура  
6 вересня опустилась до -0,1°С.

«Як вересніє, той дощик сіє». Опадів випало 
24 мм при нормі 57 мм. Це склало 42% місячної 
норми. Але навіть ці опади були доречними для 
появи грибів, і багато хто з нас, збираючи маслята, 
опеньки та боровики отримав насолоду від краси 
осіннього лісу. До речі, найбільш дощовим був 
вересень 1995 року – тоді випало 163 мм опадів.

Нинішній початок місяця відзначився замороз-
ками, які були 5, 6, 7, 8 чисел. На поверхні ґрунту 
зафіксована температура -3,0°С, а на висоті 2 см 
– мінус 6°. Ранні заморозки у вересні – ознака ран-
ньої зими.

Вересневе сонечко піднімається невисоко, 
тому гарним теплом нас не балує. Зараз на нашій 
території затримався антициклон, тож початок 
жовтня теплий та сухий. Поспішайте натішитися 
золотими фарбами осені!

Тетяна ФЕДОРЕНКО, 
начальниця Об’єднаної 

гідрометеостанції Баришівки

Карантин скасовано
На позачерговому засіданні комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій Баришівської селищної ради, яке 
відбулося 5 жовтня було вирішено: скасувати 
карантинні обмеження у с.Веселинівка Весели-
нівського старостинського округу Баришівської 
селищної ради та в населених пунктах загроз-
ливої зони, а також прилеглих мисливських угід-
дях в радіусі 10-ти кілометрів враховуючи те, що 
протягом двох місяців з дня останнього випадку 
захворювання, випадків сказу виявлено не було, 
план заходів по ліквідації вогнища захворювання 
тварин цією хворобою було виконано в повному 
обсязі.

Анатолій ГОРБАТКО,
 начальник Баришівського РВ ГУ Держпрод-

споживслужби в Київській області

Інвалідний візок – не вирок! 
У цьому впевнений баришівча-

нин Сергій Миколайович Кузька, 
прикутий до такого засобу пере-
сування безжальною хворобою 
– паралічем. Звертаємося до тих, 
хто бажає допомогти справитися 

з нелегкими проблемами: перерахуйте кошти 
на рахунки, відкриті у ПриватБанку на ім’я 

Сергія Миколайовича Кузьки, –
№ 4149 4991 0997 4012,
№ 5168 7451 0411 5990.

Не будьмо байдужими до чужої біди!

Потрібна термінова допомога! 
У родині Юдіних з Баришівки сталася велика 

біда. Молодий 33-річний чоловік перебуває в 
лікарні у важкому стані, потрібні донори крові 
та плазми, дороговартісні ліки. Сім’я потребує 
фінансової підтримки. Дружина Анастасія може 
зустрітися особисто з охочими допомогти та 
відповісти на всі запитання. Для родини важли-
ва кожна копійка!

Телефон Анастасії: 0669790456.
Номери карток, відкриті на ім’я 
Юдіна Анастасія Вікторівна: 

5167 8032 3762 5335 («Ощадбанк»), 
4149 4393 1024 2247 («Приватбанк»).

Із приводу розміщення Із приводу розміщення 
РЕКЛАМИ ТА ОГОЛОШЕНЬРЕКЛАМИ ТА ОГОЛОШЕНЬ
звертайтеся за телефонами:звертайтеся за телефонами:  
4-13-44; 099-132-09-49,4-13-44; 099-132-09-49,

за електронною адресоюза електронною адресою: : barvisnik@ukr.netbarvisnik@ukr.net

ПОГОДА І ПОСІВИ АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА «101»

Устигніть натішитися 
золотими фарбами осені

Оберігаючи життя вдень…
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  Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 
сім`ї серія АІ № 007869, видане 10.09.2010 р. ви-
конавчим комітетом Броварської міської ради на 
ім`я Степанюк Ангеліна Олександрівна, вважати 
недійсним.

  Втрачений диплом спеціаліста серія КВ № 
35698389 та додаток до нього, виданий 27.05.2009р. 
Національним транспортним університетом на ім`я 
Макарчук Артем Сергійович, вважати недійсним.

  Втрачений військовий квиток серія УН № 
02177, виданий 12.12.1987р. Броварським ОМВК 
Київської області на ім`я Вчерашній Віталій Петро-
вич, вважати недійсним.

  Розшукується військовий квиток серія УН № 
02177, виданий 12.12.1987р. Броварським ОМВК 
Київської області на ім`я Вчерашній Віталій Петро-
вич.

  Втрачений військовий квиток серія АВ № 
653732, виданий 29.10.2019р. Тернопільським ОМВК 
на ім`я Гавдида Руслан Ігорович, вважати недійсним.

  Розшукується військовий квиток серія АВ № 
653732, виданий 29.10.2019р. Тернопільським ОМВК 
на ім`я Гавдида Руслан Ігорович.

  Втрачене посвідчення учасника бойових дій 
серія АБ № 343739, видане 15.09.2017р. військовою 
частиною А1314 ім`я Марчук Олександр Олександро-
вич, вважати недійсним.

  Втрачений військовий квиток серія СО № 
017088, виданий 08.10.2008р. Броварським ОМВК 
Київської області на ім`я Глазов Спартак Ігорович, 
вважати недійсним.

  Втрачене посвідчення учасника бойо-
вих дій серія УБД № 035096, видане 21.12.2015р. 
управлінням персоналу штабу військової части-
ни А4583 ім`я Глазов Спартак Ігорович, вважати 
недійсним.

  Розшукується військовий квиток серія СО № 
017088, виданий 08.10.2008р. Броварським ОМВК 
Київської області на ім`я Глазов Спартак Ігорович.

  Втрачений диплом спеціаліста серія КВ № 
28525438 та додаток до нього, виданий 2006р. 
Національним транспортним університетом на ім`я 
Ткаченко Костянтин Васильович, вважати недійсним. 

  Втрачений диплом спеціаліста серія 12ДСК 
№ 189879 та додаток до нього, виданий 2010р. 
Інститутом економіки і бізнесу на транспорті 
Національного транспортного університету на ім`я 
Ткаченко Костянтин Васильович, вважати недійсним.

  Втрачений військовий квиток серія НО № 
5426147, виданий 01.08.1986р. Ленінським РВК м. 
Севастополя на ім`я Заічко Дмитро Вікторович, вва-
жати недійсним.

  Розшукується військовий квиток серія НО № 
5426147, виданий 01.08.1986р. Ленінським РВК м. 
Севастополя на ім`я Заічко Дмитро Вікторович. Купуємо предмети періоду СССР. Гроші 

відразу. Наручні годинники, ялинкові іграшки, 
статуетки фарфорові та металеві, парфуми, 
біжутерію, шахи, значки. (093) 465-20-44. 

ТОВ «АЛ-КО КОБЕР»  
смт. В.Димерка, вул. Броварська, 156, 
(окружна дорога, поряд «РАБЕН»)  
шукає трактор для прибирання снігу.  
Оплата своєчасна, безготівкова.
050-332 59 53 Володимир Сергійович.

Гаражі металеві, альтанки.  
(097)447-32-32, (050)99822-24 www.metgar.in.ua

БІЙНЯ ЗАКУПОВУЄ ВРХ  
ТА КОНІ, ЛЕЖАЧІ, ПРОБЛЕМНІ (ДОРІЗИ). 
ЦІЛОДОБОВО  
(067) 769-15-52.

СКУПОВУЮ:     
- БИКИ (42-45 ГРН) - ТЕЛИЦІ (38-41 ГРН)  

- КОРОВИ (30-35 ГРН) 
- ЛЕЖАЧІ ТА ДОРІЗ. ЦІЛОДОБОВО.  

098-631-03-93, ВОЛОДИМИР

У зв’язку зі встановленням меж 
земельної ділянки, що розташова-
на в с. Рожни, Броварського району 
Київської області, вул. Свободи, 33, про-
шу бути присутніми 13.10.2021 р. о 10.00 
власників/користувачів суміжної ділянки 
Костюченко Любов Андріївну кадастровий 
номер 3221287201:01:058:0033 для по-
годження меж земельної ділянки. Контак-
тний телефон: (066) 591-63-40 Олек-
сандр Миколаєвич.

__________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________20216178090_________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматич-
но генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 

паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збиран-
ня та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙД АКВА ГРУПП» планує видобувати питні 

підземні води з ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища, що представлене сверд-
ловиною №1.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Промисловий видобуток ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» планує здійснювати на підставі До-

зволу на спеціальне водокористування № 56/КВ/49д-20 від 20.02.2020 р., який виданий 
Держводагентством України. Дозволений обсяг водовидобутку складає 97,317 тис. м3/рік 
(404,06 м3/добу) та спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення та ДПР №5098 від 13 жовтня 2020 року, що виданий Державною службою геології 
та надр України. 
Свердловина №1 пробурена в 2019 році глибиною 335,0 м. Свердловина водозабору 

експлуатує водоносний горизонт у відкладах орельської світи середньої юри. Конструкція 
свердловини забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні.
Здійснення планованої діяльності за рахунок експлуатації ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» 

Київського родовища. Свердловина №1 розміщена в наземному павільйоні з металевого 
профнастилу. Експлуатаційна свердловина обладнана насосом типу Pedrollo 6SR18/18-PD. 
Облік піднятої води фіксується за допомогою лічильника типу MWN 65. 
Експлуатація здійснюється наявним фондом обладнання, у межах встановлених лімітів 

та затверджених балансових запасів родовища. Свердловина досліджуваного водозабору 
працює в автоматичному переривчастому режимі.

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙД АКВА ГРУПП» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 42434563 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті),
07403, Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 125, офіс 15 тел.: (044) 303-90-76
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58, 
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Отримання спеціального дозволу на користування надрами ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» 

Київського родовища, що видається Державною службою геології та надр України
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, норма-

тивний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не признача-
ються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) Не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
№ 733-ІХ від 18.06.2020 р.
Зауваження та пропозиції у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому 

числі в електронному вигляді) приймаються Департаментом екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації:

- в письмовому вигляді за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а; 
- в електронному вигляді на адресу електронної пошти:  info@eko.koda.gov.ua 
Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановані.

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58, 
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58, 
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 245 аркушах.
________________________________________________________________________ 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_________________________________________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 

(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Броварська міська рада, м. Бровари, вул. Гагаріна 15, з 11.10.2021 р.
Броварський міський голова Сапожко Ігор Васильович (04594) 5-53-82, 6-19-18 

ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 125, офіс 15, 
з 11.10.2021 р. Тельцов Сергій Іванович тел. 099-499-45-75 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Заява про визначення обся-
гу стратегічної екологічної оцінки – 
”Роз ділу охорона навколишнього при-
родного середовища” до Детальний 
план території земельних ділянок, за-
гальною площею 2.0086 га, кадастрові 
номери: 3220280401:02:020:0083, 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 4 3 3 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 4 5 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 7 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 2 6 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 0 9 3 , 
3220280401:02:020:0116,  для розміщення 
тепличного господарства по вул. Калініна в 
с.Бзів, на території Бзівського старостинсь-
кого округу Баришівської селищної ради  
Броварського району Київської області.
Детальний план території розробле-

но згідно рішень Баришівської селищної 
ради  № 562-09-08-VIII скликання від 
12.05.2021р. та № 564-09-08-VIII скликан-
ня від 12.05.2021р
Строк громадського обговорення заяви – 

15 днів з дати даної публікації.
Пропозиції та зауваження надаються у 

письмовій формі  до Сектору містобудування 

та архітектури, Баришівської селищної 
ради Київської області за адресою: 07500,  
Київська область, смт. Баришівка, вулиця 
Центральна, 27 , що не перевищує 15 днів з 
дня публікування цієї заяви.
Заява про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки – ”Розділу охорона навко-
лишнього природного середовища” до Де-
тальний план території земельних ділянок, 
загальною площею 2.0086 га, кадастрові 
номери: 3220280401:02:020:0083, 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 4 3 3 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 4 5 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 1 1 7 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 2 6 8 , 
3 2 2 0 2 8 0 4 0 1 : 0 2 : 0 2 0 : 0 0 9 3 , 
3220280401:02:020:0116,  для розміщення 
тепличного господарства по вул. Калініна 
в с.Бзів, на території Бзівського старо-
стинського округу Баришівської селищної 
ради  Броварського району Київської 
області. можна ознайомитися на вебсайті 
(e-mail:baryshivka-rada@baryshivska-
gromada.gov.uaу строк) Баришівської 
селищної ради Броварського району 
Київської області.








