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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

1. СЕО – стратегічна екологічна оцінка. 

2. ДДП – документ державного планування. 

3. ДПТ – детальний план території. 

4. ДБН – Державні будівельні норми. 

5. ДСП – Державні санітарні правила. 

6. ТПВ – тверді побутові відходи. 

7. РПВ – рідкі побутові відходи. 

8. НПС – навколишнє природне середовище. 

9. ЗСО – зона санітарної охорони. 

10. СЗЗ – санітарно-захисна зона. 

11. КОС – каналізаційна очисна споруда. 

12. ЛОС – локальна очисна споруда. 

13. Полютант – речовина, що спричиняє забруднення компонентів 

довкілля. 

14. ПГ – парникові гази. 

15. ЗУ – Закон України. 

16. ВМО - Всесвітня метеорологічна організація. 

17. ГУ – головне управління. 

18. ЄС – Європейський Союз. 

19. ВКУ – Водний Кодекс України.  

20. ЗКУ – Земельний Кодекс України. 

21. КМУ – Кабінет Міністрів України. 

22. ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція. 

23. ЗМІ – засоби масової інформації. 

24.  КОДА – Київська обласна державна адміністрація. 

25. ДСТУ – Державні стандарти України. 
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РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Стратегічна екологічна оцінка - процедура визначення, опису та 

оцінювання наслідків виконання документів державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 

негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення 

громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних 

консультацій), врахування у документі державного планування звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та 

консультацій, інформування про затвердження документа державного 

планування та здійснюється у порядку, визначеному Законом «Про 

стратегічну екологічну оцінку». 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку 

шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 

охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення 

та затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів 

законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової 

обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання 

екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 

інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 

«Детальний план території, орієнтованою площею 2 га, для будівництва 

та обслуговування торгівельного об'єкту з продажу мототехніки в 

адміністративних межах Баришівської територіальної громади Броварського 

району Київської області з кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 

3220281700:04:052:0021» розроблений на основі рішення Баришівської 

селищної ради Броварського району Київської області VIII скликання від 16 

липня 2021 року № 645-11-08. 

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». 

Зміст документа державного планування 

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території». 

Детальний план території після його затвердження є основним 

документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, 

відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій території, 

прокладку інженерних мереж тощо, котрий розробляється на виконання вимог 

статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
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Мета розроблення детального плану території полягає у визначенні 

планувальної організації, функціонального призначення, містобудівних умов і 

обмежень та параметрів забудови згідно зі статтею 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

Цілі документа державного планування: 

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання 

території; 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування забудови та іншого використання територій; 

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих 

видів використання і забудови територій; 

- формування планувальної структури та просторової композиції 

забудови; 

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження їх використання; 

- належна та ефективна функціонально-планувальна організація 

території проєктування з урахуванням існуючих та перспективних 

планувальних обмежень, а також визначення майбутніх потреб переважних 

напрямів використання території. 

Детальний план території пов’язаний з іншими документами 

державного планування: 

Даний проєкт виконано відповідно до вимог діючих нормативно-

правових актів України: ЗКУ, ВКУ, Законів України «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 

навколишнього середовища», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про 

оцінку впливу на довкілля», «Про охорону земель», нормативно-правових 

актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, а 

також під час проєктування враховано вимоги документів державного 

планування: 

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

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 

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

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

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

-        ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

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

споруди»; 

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

Основні положення проектування». 

Передумови для прийняття проєктних рішень в даній містобудівній 

документації визначає зв'язок ДДП з стратегіями та концепціями на 

загальнодержавному та регіональному рівні:  
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1) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року 

Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану 

довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів 

соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення 

конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне 

довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та 

відновлення природних екосистем. 

Основні цілі Стратегії:  

- формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 

споживання та виробництва; 

- забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу 

України; 

- забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття 

рішень щодо соціально-економічного розвитку України; 

- зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на 

екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення; 

- удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного 

управління. 

Даний проєкт відповідає цілям Стратегії та спрямований на зниження 

екологічних ризиків під час виконання рішень детального плану з метою 

мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та 

здоров’я населення. 

2) Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 

період до 2030 року 

Метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни 

клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення правових та 

інституційних передумов для забезпечення поступового переходу до 

низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та 

екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян. 

Концепція визначає підстави для розроблення проєктів законів та інших 

нормативно-правових актів, стратегій та планів заходів щодо їх реалізації для 

різних складових державної політики у сфері зміни клімату. 

Основними напрямами реалізації Концепції є: 

- зміцнення інституційної спроможності щодо формування і 

забезпечення реалізації державної політики у сфері зміни клімату; 

- запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних викидів і 

збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення поступового переходу 

до низьковуглецевого розвитку держави; 

- адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, 

пов’язаних із зміною клімату. 

Детальний план території враховує специфіку питань впливу на клімат, 

а саме негативні наслідки, що збільшують викиди та зменшують поглинання 

парникових газів та наслідки, що передбачають збільшення поглинання 

парникових газів внаслідок виконання документа державного планування. 
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3) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року 

Метою цієї Стратегії є створення умов для підвищення стандартів життя 

населення шляхом впровадження системного підходу до поводження з 

відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів 

утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного 

використання. 

Цілями Стратегії є: 

- визначення та розв’язання ключових проблем розвитку управління 

відходами в Україні на інноваційних засадах; 

- визначення пріоритетних напрямів діяльності центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, 

установ, підприємств, громадських організацій та суспільства в цілому щодо 

переходу системи управління відходами на інноваційну модель; 

- визначення шляхів та методів удосконалення існуючої інфраструктури 

з управління відходами, які не суперечать інноваційній моделі; 

- забезпечення сталого розвитку України шляхом виконання завдань, 

спрямованих на екологічну та ресурсну безпеку; 

- зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів 

господарювання, підвищення якості надання адміністративних послуг; 

- забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій. 

Детальний план враховує зобов’язання у сфері охорони довкілля, 

визначені «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 

року» та передбачає організацію сортування ресурсоцінних відходів на 

території проєктування. 

4) «Концепція впровадження сучасної системи поводження з 

побутовими відходами у Київській області 2017-2022 рр» 

Дана Концепція визначає базові підходи щодо реформування самої 

структури управління усіма процесами поводження з відходами. Підходи 

концепції спрямовані на вибір оптимальних шляхів реорганізації обліку, 

збору, транспортування, переробки та утилізації відходів; створення 

інвестиційного проєкту щодо організації сортування відходів, переробки ТПВ 

та утилізації ресурсоцінних відходів. 

Детальний план території передбачає розгляд оптимального шляху для 

організації транспортування відсортованих відходів. 

5) Київська обласна програма «Здоров’я Київщини» на 2021-2023 

роки. 

Розроблення та прийняття Київської обласної програми «Здоров’я 

Київщини» на 2021-2023 роки зумовлене, насамперед: необхідністю реалізації 

права кожного громадянина на невід'ємне і непорушне право на охорону 

здоров'я та стратегічним розвитком галузі охорони здоров'я на державному 

рівні. 

Аналіз проєктних рішень детального плану спрямований на скорочення 

антропогенного впливу та усунення ризиків для здоров’я населення. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ 

ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Для реалізації ряду планованої діяльності використана інформація про 

існуючі екологічні обмеження на території проєктування та інші її 

особливості, які враховані при плануванні господарської діяльності, в тому 

числі про наявність на території реципієнтів, які можуть виявитися особливо 

чутливими до потенційно можливих впливів реалізації даного проєкту ДДП.  

Характеристика поточного стану довкілля сформована на основі 

загальних даних, що є у відкритому доступі, таких як: «Екологічний паспорт 

Київської області», «Регіональна доповідь про стан навколишнього 

середовища Київської області», інтерактивної карти Департаменту екології та 

природних ресурсів КОДА щодо моніторингу довкілля по Київській області, 

статистичної інформації щодо стану навколишнього середовища від ГУ 

статистики в Київській області, даних відповідних ДБН, ДСП, карт та схем і 

т.д. Кліматична характеристика сформована на основі даних Центральної 

геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського. 

За картографічними даними України «Екологічний стан» 

(https://geomap.land.kiev.ua/ecology-13.html) умови проживання населення в 

регіоні помірно сприятливі. Для оцінки екологічних умов проживання 

населення використано показники територіальної концентрації виробництва, 

господарської освоєності земель, густоти населення, забруднення природного 

середовища, природних умов (ступеня ураженості території несприятливими 

природно-антропогенними процесами).  

Територія проєктування розташована поза межами зон суттєвих 

екологічних впливів на навколишнє середовище і знаходиться у відносно 

сприятливих екологічних умовах. Ступінь забрудненості території (за 

кратністю сумарних допустимих величин) визначений як середній (від -0,40 

до +0,45). Потенціал стійкості природного середовища до техногенного 

навантаження знаходиться в межах від -0,50 до +0,80 і характеризується як 

середній. 

Еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку 

території проєктування сформовано на основі характеристики стану окремих 

складових навколишнього природного середовища: 

Геологічні умови та інженерно-будівельна оцінка території 

проєктування 

В геоструктурному відношенні територія відноситься до 

Східноєвропейської давньої (дорифейської) платформи Українського щита. 

Відповідно до фізико-географічного районування України територія 

проєктування знаходиться в Лісостеповій зоні, Лівобережно-дніпровський 

край, Північно-придніпровська терасова низовинна область, Придніпровська 

пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах.  

https://geomap.land.kiev.ua/ecology-13.html
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Потужність четвертинних відкладів від 40 до 80 м. Відклади відіграють 

важливу роль в утворенні ґрунтів, формуванні ландшафтів, а також є 

ресурсами для будівельної промисловості. Верхні шари четвертинних 

відкладів є ґрунтоутворюючими породами. Це перш за все леси, на яких 

сформувались найбільш родючі чорноземи типові та опідзолені ґрунти.  

Інженерно-геологічна складність освоєння території незначна та 

характеризується рівнинним рельєфом, проте в межах Баришівської 

територіальної громади є території, які схильні до помірного підтоплення та 

зсувів. 

Територія проєктування не є сейсмічно небезпечною, розрахункова 

інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань складає менше 6 балів 

відповідно до вимог ДБН В. 1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С). 

Водні ресурси: гідрогеологічні умови 

Відповідно до картографічних даних гідрологічного районування 

України територія проєктування знаходиться в Лівобережній Дніпровській 

області достатньої водності. 

Основні водоносні горизонти та складаючі їх породи у антропогенових 

алювіальних і середньо антропогенових флювіогляціальних відкладах: піски, 

в нижній частині з гравієм і галькою. Перші від поверхні водоносні горизонти 

і комплекси у алювіальних і озерно-алювіальних антропогенових відкладах 

надзаплавних терас і заплав річок і середньо-антропогенових 

флювіогляціальних відкладеннях: піски з прошарками супісків, суглинків і 

глин, в нижній частині з галькою і гравієм.  

Основна маса підземного стоку формується в антропогенових 

алювіальних і флювіогляціальних відкладах. Модуль експлуатаційних запасів 

підземних вод від 5 до 2 л/сек із км2. Мінералізація води менше 1 г/л. Середня 

багаторічна жорсткість підземних вод від 6 до 9 мг/л (жорстка). 

Райони розповсюдження поверхневих вод: гідрокарбонатно-кальцієві.  

В межах території проєктування поверхневі води відсутні. 

Спеціальних робіт по дослідженню кількісних та якісних показників 

ґрунтових вод території не виконувалось. Регулярний моніторинг за фізико-

хімічним, бактеріологічним станом підземних вод не проводиться.  

Враховуючи те, що видобуток підземних вод в межах ДПТ не ведеться, 

тобто антропогенний тиск відсутній – стан вод можна охарактеризувати як 

позитивний. 

Земельні ресурси та ґрунти 

Відповідно до топографо-геодезичної зйомки території проєктування на 

земельних ділянках ДПТ відсутні звалища відходів, склади отрутохімікатів, 

засобів захисту рослин та мінеральних добрив. 

Згідно даних Головного управління Держпродспоживслужби в 

Київській області (Броварський відділ) на території детального плану місця 

захоронення тварин відсутні. 
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Рисунок 2.1 
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Ґрунти відносяться до важливих компонентів біологічного середовища, 

тобто вони можуть характеризуватись як складна частина біосфери, що 

постійно змінюється. Розповсюдженість мікроелементів у ґрунтах впливає на 

надходження цих елементів у рослини та живі організми, що має велике 

значення для стану навколишнього середовища й здоров’я населення. 

З огляду на дані Публічної кадастрової карти України ґрунти території 

проєктування представлені темно-сірими опідзоленими ґрунтами. 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів території проєктування 

не виконувалось. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. Але враховуючи те, що ділянка проєктування вільна від забудови 

та ведення активної господарської діяльності, тобто вільна від антропогенного 

тиску та забруднення – стан земельних ресурсів та ґрунтів характеризується 

як позитивний. 

Кліматичні умови 

Клімат Київської області - помірно-континентальний, м’який з 

достатньою кількістю вологи. Зима тривала, порівняно тепла; літо - достатньо 

тепле й вологе. 

Середня температура січня - 6°С, липня +19,5°С. Тривалість 

вегетаційного періоду 198-204 дні. Сума активних температур поступово 

збільшується з Півночі на Південь від 2480 до 2700°С. За рік на території 

області випадає 500-600 мм опадів, головним чином влітку. Відсутність 

високих гірських піднять сприяє вільному переміщенню повітря різного 

походження, що обумовлює значну мінливість погодних процесів в окремі 

сезони. 

Територія проєктування належить до Північної атлантико 

континентальної кліматичної області, Лісостепової зони, Західного 

кліматичного району.  

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та відповідно 

до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, 

територія проєктування віднесена до І-го архітектурно-будівельного району 

(Північно-Західний район) з відповідними вимогами містобудівного характеру 

(відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

Таблиця 2.1 

Кліматологічні показники (характеристики) І-ого архітектурно-

будівельного кліматичного району 

Температура повітря,˚С 
Кількість 

опадів за рік, 

мм 

 

Відносна 

вологість у 

липні,% 

Середня 

швидкість 

вітру у 

січні, м/с 

середня за абсолютний 

мінімум 

 

абсолютний 

максимум 

 січень липень 

Від -5 до -8 
Від 18 до 

20 
Від -37 до -40 Від 37 до 40 

Від 550 до 

700 

Від 65 до 

75 
Від 3 до 4 

 

Корисні копалини 
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У районі розташування ділянки проєктування відсутні родовища вод 

підземних, лікувальної грязі та ропи, родовища металічних та неметалічних 

корисних копалин та горючих копалин. 

Повітряний басейн 

Згідно даних, опублікованих на сайті Департаменту екології та 

природних ресурсів Київської ОДА (http://ecology- kievoblast.com.ua) на веб-

додатку «Моніторинг довкілля» поблизу території проєктування відсутні 

автоматизовані стаціонарні пости спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря, які здійснюють вимірювання концентрації 

забруднюючих речовин в повітрі. Тому аналіз поточного стану атмосферного 

повітря здійснювався на основі даних моніторингу стану довкілля в Київській 

області. 

Відповідно до даних, опублікованих Департаментом екології та 

природних ресурсів КОДА в «Екологічному паспорті Київської області», 

викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря у 2020 році від стаціонарних джерел у порівнянні з попереднім роком 

збільшилися і склали 66 550,2 тонн, у тому числі: 

- метали та їх сполуки – 30,1 т; 

- метан – 10 453,3 т; 

- неметанові леткі органічні сполуки – 1 566,8 т; 

- оксид вуглецю – 2 669,9 т; 

- діоксид та інші сполуки сірки – 27 346,0 т; 

- сполуки азоту – 7 410,2 т; 

- речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 16 915,7 т; 

- інші – 158,2 т. 

Крім того, діоксид вуглецю – 3,7 млн.т. 

Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами найбільшу частину складають діоксид та інші сполуки сірки, а 

також речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (відповідно 41% та 

25% від загального обсягу викидів). 

Таблиця 2.2 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
Роки Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, тис.т. 

Щільність 

викидів у 

розрахунку на 

км2, кг 

Обсяги викидів 

у розрахунку 

на одну особу, 

кг 

Всього у тому числі 
стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 
2016 210,2 98,2 112,0 7463,9 121,2 
2017 162,0 48,2 113,8 5752,4 92,3 
2018 197,0 81,3 115,7 6995,2 111,4 
2019 214,7 84,4 130,3 7623,7 120,5 
2020 223,3 66,5 156,8 7929,1 124,8 

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря в межах та 

поруч з територією проєктування відсутні.  

Пересувними джерелами забруднення атмосферного повітря поруч з 

територією проєктування є транспортні засоби по автомобільній дорозі 

міжнародного значення М-03, рух яких супроводжується викидом в атмосферу 
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забруднюючих речовин, а саме: оксиди вуглецю, оксиди і діоксиди азоту, 

вуглеводні, сірчистий ангідрид, сажа та пил. Зростання забруднюючих 

речовин в повітрі супроводжується також через збільшення використання 

автотранспорту, погіршення технічного стану автомобільного парку, 

незадовільна якість палива, відставання темпів розвитку вулично-дорожньої 

мережі тощо.  

Радіаційний стан 

Територія проєктування не відноситься до територій, забруднених у 

результаті аварії на ЧАЕС (відповідно до постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 

року). 

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих 

значень (рівні гама-фону не перевищують 12-13 мкр/год, щільність 

забруднення ґрунтів <1 Кі/км2); техногенні джерела радіаційного забруднення 

відсутні. Природні виходи радону не зареєстровані. Відповідно, планувальні 

обмеження щодо радіаційних показників середовища відсутні.  

Акустичне та електромагнітне забруднення 

Інженерні мережі та комунікації на території проєктування не 

прокладені, відповідно планувальні обмеження відсутні. 

Природоохоронні території та об’єкти 

Територія проєктування не відноситься до земель водного фонду, 

прибережних захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-

культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого 

призначення. 

Території мережі Емеральд (Смарагдової мережі) відповідно до 

Бернської конвенції в межах детального плану та в безпосередній близькості 

до нього не виявлені (інтерактивний картографічний веб-застосунок 

«Смарагдова мережа України: база даних – Species of Resolution 6. Database» 

за посиланням http: //emerald.net.ua/). 

Біорізноманіття: флора та фауна 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» всі об'єкти рослинного і тваринного світу підлягають 

державній охороні, а їх використання здійснюється на основі спеціальних 

дозволів і за плату. Спеціальні питання з охорони, використання і відтворення 

об'єктів тваринного світу регулюються Законом України «Про тваринний 

світ», а щодо охорони і регулювання використання рослин - Законом України 

«Про рослинний світ». Питання збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття в межах територій природно-фонду висвітлені у Законі «Про 

природно-заповідний фонд України», а щодо рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин — у Положенні 

про Червону книгу України. 

До Червоної книги України у межах Київської області включено 129 

видів рослин та грибів. Також, на території області наявний 281 вид рослин, 

занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на 

території регіону та налічується 30 видів рослин, що занесені до додатків 
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«Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення». 

Загальна кількість видів тварин на території Київської області, що 

занесені до Червоної книги України налічує 170 одиниць. З них безхребетних 

тварин – 88 видів, хребетних – 82 види. 

Флора території проєктування представлена здебільшого трав’янистою 

самосіяною рослинністю. 

На території проєктування відсутні місця постійного проживання та 

перебування диких тварин і видів, що підлягають особливій охороні. 

Виходячи з вищевказаного, вплив на тварин та рослин, занесених до 

Червоної книги України і до переліків видів, які підлягають особливій охороні, 

відсутній. 

Стан здоров’я населення 

Здоров’я населення є однією з основних умов соціального благополуччя 

й успішного економічного зростання, збільшення тривалості активного життя, 

поліпшення демографічної ситуації.  

На сьогодні доведено, що незадовільний стан довкілля, забруднення 

хімічними, фізичними та біологічними агентами повітря, ґрунту і води, дія 

інших негативних факторів навколишнього середовища на організм людини є 

причинами зростання захворюваності. 

Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини 

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для 

людини посідає перше місце. Це обумовлено, насамперед тим, що 

забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найширше 

розповсюдження та випадають у різні середовища. 

Речовини, що забруднюють природне середовище, дуже різноманітні. 

Залежно від своєї природи, концентрації, часу дії на організм людини вони 

можуть викликати різні несприятливі наслідки. Короткочасна дія невеликих 

концентрацій таких речовин може викликати запаморочення, нудоту, печіння 

в горлі, кашель. Потрапляння до організму людини великих концентрацій 

токсичних речовин може привести до втрати свідомості, гострого отруєння і 

навіть смерті. Прикладом подібної дії можуть бути смоги, що утворюються у 

великих містах в безвітряну погоду, або аварійні викиди токсичних речовин 

промисловими підприємствами в атмосферне повітря. 

Реакції організму на забруднення залежать від індивідуальних 

особливостей: віку, статі, стану здоров'я. Як правило, більш уразливі діти, 

хворі та люди похилого віку. При систематичному або періодичному 

надходженні в організм порівняно невеликих кількостей токсичних речовин 

відбувається хронічне отруєння. Ознаками хронічного отруєння є порушення 

нормальної поведінки, звичок, а також нейропсихічного відхилення: швидке 

стомлення або відчуття постійної втоми, сонливість або, навпаки, безсоння, 

апатія, ослаблення уваги, неуважність, забудькуватість, сильні коливання 

настрою. При хронічному отруєнні одні і ті ж речовини у різних людей можуть 

викликати різні ураження нирок, кровотворних органів, нервової системи, 

печінки. 
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Забруднене повітря негативно впливає переважно на дихальні шляхи, 

викликаючи бронхіт, емфізему, астму. Шкідливі речовини, що містяться в 

атмосфері, впливають на людський організм також і при контакті з поверхнею 

шкіри або слизистою оболонкою.. 

Ознаки і наслідки дій забруднювачів повітря на організм людини 

виявляються переважно в погіршенні загального стану здоров'я: з'являються 

головні болі, нудота, відчуття слабкості, знижується або втрачається 

працездатність.  

Здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня 

тривалість життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна 

смертність та смертність дітей до одного року життя, захворюваність і 

функціональні відхилення, поширеність хвороб.  

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 

Питна вода та її якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні 

процеси, що відбуваються в організмі людини, на стан її здоров’я. Питна вода, 

що не відповідає нормативним вимогам несе загрозу виникнення серед 

населення інфекційних захворювань, злоякісних утворень, захворювань 

ендокринної та інших систем організму.  

У відповідності до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною» питна вода повинна 

відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та 

радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та 

нешкідливий хімічний склад.  

Стан ґрунту та вплив на здоров’я населення 

Ґрунт має важливе санітарно-гігієнічне і медичне значення, його 

хімічний склад і наявність у ньому мікроорганізмів значною мірою впливають 

на стан здоров'я населення. 

Ґрунт є середовищем життя багатьох хвороботворних мікроорганізмів і 

вірусів, які збуджують такі тяжкі захворювання, як холера, тиф, чума, 

сибірська виразка, сказ, туляремія, дизентерія, поліомієліт, правець та ін. Крім 

того, в ґрунті живуть тварини, які є носіями епідемічних та інфекційних 

захворювань. Одночасно хвороботворні мікроорганізми потрапляють в ґрунти 

в будь-якій природній зоні в результаті забруднення їх покидьками населених 

пунктів, стічними водами, підприємств легкої та харчової промисловості при 

недотриманні технологічних та санітарних норм. З низхідним потоком води 

збудники інфекційних хвороб потрапляють у підґрунтові води, які стають 

небезпечними для здоров'я людей. 

На стан здоров'я людей значною мірою впливає також несприятливий 

хімічний склад ґрунту. Як недостатня кількість будь-якого хімічного 

елементу, так і його надмірна кількість погіршують здоров'я людей. Відомі 

випадки захворювання людей через нестачу кальцію, заліза, йоду, фтору та 

інших елементів. Особливо погіршується здоров'я людей при нестачі хімічних 

елементів, які входять до складу біологічно активних речовин, регуляторів 

життєвих процесів — вітамінів, ферментів, гормонів. 
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Крім несприятливого хімічного складу ґрунтів, зумовленого 

природними процесами, на здоров'я людей негативно впливають ґрунти, 

штучно забруднені шкідливими сполуками. 

Дуже небезпечними для організму людини є елементи важких металів: 

кадмію, цинку, нікелю, молібдену, ртуті, свинцю, миш'яку, селену та ін. 

Миш'як, цинк, молібден є канцерогенами, які призводять до ракових 

захворювань. Накопичення селену в організмі зумовлює випадання волосся у 

людей. Якщо в ґрунті мало літію, це спричиняє часті захворювання на 

шизофренію, при низькій концентрації кобальту, міді, цинку у людей 

розвивається короткозорість. Надмірний вміст у ґрунтах радіоактивних 

ізотопів призводить до накопичення їх у кістках та інших тканинах людини, 

що спричинює променеву хворобу. 

Основними шляхами забруднення ґрунтів шкідливими елементами та їх 

сполуками є застосування пестицидів, надмірних доз мінеральних добрив, 

автомобільного транспорту тощо. 

Всі елементи, які надходять у ґрунт, засвоюються рослинами і по 

трофічних ланцюгах потрапляють в організм людини. Отже, причину багатьох 

хвороб треба шукати в ґрунті, вплив якого поширюється на людину через їжу, 

питну воду і частково повітря. 

Серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров’я 

населення, виділяються наступні:  

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

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

- генетичні;  

- стан навколишнього середовища (що обумовлюється як природними 

так і антропогенними факторами);  

- відсутність повноцінної системи охорони здоров’я.  

Таблиця 2.3 

Структура поширеності хвороб серед дорослого населення 

Київської області 

№ в 

рейтингу 
Класи хвороб 

1.  Хвороби системи кровообігу 

2.  Хвороби органів дихання 

3.  Хвороби органів травлення 

4.  
Хвороби ендокринної системи, розлади харчування, 

порушення обміну речовин 
 

Прогнозні зміни, якщо детальний план території не буде затверджено 

За умови незатвердження детального плану території та не реалізації 

проєктних рішень, в подальшому не буде передбачено впорядкування 

території та формування вимог до забудови на даній ділянці, відповідно до 

діючих санітарних та будівельних норм і правил. Порушення дотримання 

охоронних зон, санітарно-захисних зон тощо в подальшому може призвести 
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до негативного впливу на компоненти навколишнього середовища та 

погіршення стану самочуття та збільшення захворювань серед населення. 

Відмова від реалізації проєкту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників території. 
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РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА 

ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

Територія детального плану розташована в північно-східній частині 
Баришівської ОТГ, відстань до центру смт Баришівка - 8,7 км. З південного 
боку вздовж ділянки проєктування на відстані 50 м проходить автомобільна 
дорога М-03 «Київ-Харків-Довжанський».  

Територія проєктування складається з 2-х земельних ділянок загальною 
площею 2 га з кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 
3220281700:04:052:0021 та цільовим призначенням 1.03 – для ведення 

особистого селянського господарства. 
На момент розроблення проєкту територія вільна від забудов, не 

огороджена та вкрита трав’яною рослинністю. Інженерно-комунальне 
обладнання, підземні і повітряні інженерні комунікації та обмеження від цих 
об’єктів відсутні. В північній частині проєктну територію перетинають 
підземні кабелі зв’язку. 

Детальний план території розроблений для визначення планувальної 

структури і функціонального призначення, параметрів забудови, формування 

принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання 

забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території 

згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, 

визначення містобудівних умов та обмежень з врахуванням інвестиційних 

намірів, подальшого освоєння. 

Планована діяльність передбачає будівництво нових об’єктів, 

здійснення підготовчих і будівельних робіт. Під час здійснення стратегічної 

екологічної оцінки була проведена оцінка впливу проєктних рішень на 

навколишнє природне середовище (таблиця 3.1).  

Таблиця 3.1 

Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля 

відповідно до контрольного переліку 

Чи може реалізація ДДП 

спричинити: 

Негативний вплив Пом'якшення 

існуючої ситуації Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

Атмосферне повітря 
1 Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел? 

 ●  ● 

2 Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

пересувних джерел? 

●   ● 

3 Погіршення якості 

атмосферного повітря?  
  ● ● 

4 Появу джерел неприємних 

запахів? 
  ●  

5 Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури або ж 
  ● 
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будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

Водні ресурси 
6 Зміни напряму або швидкості 

потоків підземних вод? 
  ●  

7 Зміни обсягів підземних вод 

(шляхом відбору чи скидів або 

ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів) ? 

 ●  ● 

8 Забруднення підземних 

водоносних горизонтів ? 
  ●  

Відходи 
9 Збільшення кількості 

утворюваних твердих 

побутових відходів? 

●   ● 

10 Збільшення кількості 

утворюваних чи накопичених 

промислових відходів IV класу 

небезпеки ? 

 ●   

11 Збільшення кількості відходів 

I-III класу небезпеки ? 
  ●  

12 Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів ? 
  ●  

Земельні ресурси 
13 Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового шару ? 
●   ● 

14 Будь-яке посилення вітрової 

або водної ерозії ґрунтів ? 
  ●   

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
15 Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або 

на їх території тощо) ? 

  ●  

16 Зміни у кількості видів рослин 

або тварин, їхній чисельності 

або територіальному 

представництві ? 

  ●  

17 Будь-який вплив на наявні 

об’єкти історико-культурної 

спадщини ? 

  ●  

18 Інші негативні впливи на 

естетичні показники об’єктів 

довкілля (перепони для 

публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу 

естетично неприйнятних 

місць, руйнування пам’ятників 

природи тощо) ? 

  ●  

Населення та інфраструктура 
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19 Суттєвий вплив на нинішню 

транспортну систему. Зміни в 

структурі транспортних 

потоків ? 

  ●  

20 Потреби в нових або суттєвий 

вплив на наявні комунальні 

послуги ? 

 ●   

21 Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для 

здоров’я людей ? 

  ●  

Екологічне управління та моніторинг 
22 Погіршення екологічного 

моніторингу ? 
  ● ● 

23 Стимулювання розвитку 

екологічно небезпечних 

галузей виробництва ? 

  ●  

Інше 
24 Підвищення рівня 

використання будь-якого виду 

природних ресурсів ? 

 ●   

25 Суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу ? 
  ●  

26 Збільшення споживання 

значних обсягів палива або 

енергії ? 

 ●   

27 Суттєве порушення якості 

природного середовища ? 
  ●  

28 Поява можливостей 

досягнення  

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у 

майбутньому ? 

  ●  

29 Такі впливи на довкілля або 

здоров’я людей, які самі по 

собі будуть незначними, але у 

сукупності викличуть значний 

негативний екологічний ефект, 

що матиме значний 

негативний прямий або 

опосередкований вплив на 

добробут людей ? 

  ●  

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

здійснювалась по окремих компонентах навколишнього середовища. 

Ймовірний вплив на стан атмосферного повітря 

Проєктними рішеннями містобудівної документації в межах ділянки 

проєктування передбачається розміщення багатофункціональної 

адміністративно-побутової будівлі, виробничо-складського приміщення, 
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автостоянки для тимчасово зберігання автомобілів та демонстраційно-

тестового майданчику для техніки. 

Ймовірні ризики: Можливий вплив на стан атмосферного повітря 

відбуватиметься:  

- на стадії проведення підготовчих та будівельних робіт за рахунок 

викидів вихлопних газів техніки, що використовується для монтажних, 

підіймально-транспортних та землекопальних робіт;  

- при будівництві автомобільної дороги (проїздів), основним джерелом 

впливу на атмосферне повітря є технологічні процеси та будівельна техніка; 

- при експлуатації автомобільної дороги, основним джерелом впливу на 

атмосферне повітря є транспортні засоби. 

Позитивний вплив на стан атмосферного повітря передбачено за 

рахунок:  

- встановлення санітарного розриву від автостоянки до громадської 

будівлі (відповідно до ДСП 173-96);  

- встановлення санітарно-захисної відстані від виробничо-складської 

території (відповідно до ДСП 173-96); 

- влаштування зон зелених насаджень. 

Ймовірний вплив на водні ресурси 

Поверхневі об'єкти. Поверхневі водойми в межах території 

проєктування відсутні. 

Водопостачання. Проєктними рішеннями передбачається автономна 

система водопостачання для господарсько-питного та виробничого 

(технічного) призначення з підземних джерел, забір води буде здійснюватися 

за допомогою проєктних свердловин. 

Для забезпечення питних потреб буде здійснюватись очищення і 

знезараження води, за допомогою очисної установки з доведенням питної води 

до нормативних показників відповідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною». 

Для охорони поверхневих чи підземних джерел і водопровідних споруд, 

а також прилеглих до них територій встановлюються зони санітарної охорони 

(ЗСО) відповідно до ДБН В.2.5–74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди». 

Межі ЗСО визначаються окремими проєктами землеустрою із 

врахуванням пропозицій, наданих містобудівною документацією, а саме І пояс 

ЗСО. 

У межах І поясу ЗСО підземного джерела водопостачання здійснюється:  

- планування, огородження, озеленення та монтування охоронної 

сигналізації; 

- відведення стічних вод за межі цього поясу. 

У межах І поясу ЗСО підземного джерела водопостачання 

забороняється:  

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та 

господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних 

добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та 
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проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних 

з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та 

мереж;  

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби. 

Основні положення проєктування, а саме пункту 15.2.1.1 ДБН В.2.5–

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» рішеннями ДПТ 

встановлено нормативну межу першого поясу зони санітарної охорони 

розміром в 15 м для свердловин, на яких неможливе забруднення ґрунту та 

підземних вод з подальшим обов’язковим влаштуванням суцільного захисного 

покриття території водозабірної споруди. Відповідно до пункту 5.12 ДСП 173-

96 у санітарно-захисних зонах допускається розташовувати свердловини для 

технічного водопостачання. 

Водовідведення. На території, що проєктується, передбачається 

влаштування індивідуальної системи господарсько-побутового каналізування 

з розміщенням очисної установки «BIOTAL» продуктивністю від 1,5 до 25 

м3/добу та фільтруючого колодязя, в якості споруди доочищення.  

Для очищення дощових та сніготалих вод передбачено встановлення 

дощоприймачів та локальних очисних споруд при розрахунковій 

продуктивності споруд до 0,2 тис. м3/добу. Від ЛОС умовно чисті води 

передбачається зберігати в накопичувальному резервуарі з можливістю 

подальшого використання води для технічних потреб. 

Ймовірні ризики. Можливий вплив на стан підземних вод 

відбуватиметься: 

- у зв’язку із порушенням ґрунтового покриву під час будівельних робіт; 

- за умови розливу каналізаційних стоків на ділянках, не покритих 

твердим покриттям; 

- за умови неналежного функціонування каналізаційних очисних споруд 

(КОС). 

Позитивний вплив на стан водних ресурсів передбачено за рахунок: 

- встановлення та дотримання розмірів зони санітарної охорони від 

свердловин; 

- облаштування захисного покриття в зоні санітарної охорони 

водозабірних споруд; 

- встановлення та дотримання санітарно-захисних зон від каналізаційних 

очисних споруд; 

- доочищення вод господарсько-побутової каналізації (фільтруючий 

колодязь). 

Ймовірний вплив на земельні ресурси, ґрунти 

Внаслідок реалізації рішень проєкту документа державного планування 

не передбачається будь-якого посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів, 

поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші 

подібні загрози. 

Ймовірні ризики. Під час планованої діяльності передбачається 

незначний та тимчасовий вплив на ґрунт, а саме: 
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- ущільнення ґрунту, на стадії проведення підготовчих та будівельних 

робіт за рахунок впливу від техніки, що використовується для монтажних, 

підіймально-транспортних та землекопальних робіт; 

- за умови порушення організації роздільного збору ТПВ або 

будівельного сміття та неорганізоване складуваня твердих побутових відходів 

(утворення несанкціонованого звалища). 

Позитивний вплив на стан земельних ресурсів передбачено за рахунок: 

- вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами на 

території проєктування, передача попередньо відсортованих ресурсоцінних 

компонентів відходів спеціалізованим підприємствам на основі укладеного 

договору; 

- облаштування контейнерного майданчику для сміття (огородження 

майданчику з твердим покриттям); 

- влаштування проїздів з асфальтобетону; 

- облаштування автостоянки для тимчасового зберіганя легкових 

автомобілів; 

- влаштування зелених зон спеціального користування (в санітарно-

захисних зонах); 

- водовідведення побутово-господарських, дощових та сніготалих вод (з 

попереднім очищенням на КОС).  

Ймовірний вплив ДДП на клімат 

Аналіз проєктих рішень детального плану включає специфіку розгляду 

питань впливу проєктної діяльності на клімат. 

Як свідчать експерти Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), на 

природні зміни і коливання клімату впливає антропогенна складова, яка 

обумовлюється розвитком науково - технічного прогресу.  

Згідно зі спостереженнями Всесвітньої метеорологічної організації 

(ВМО), середня глобальна температура на Землі вже зросла на 0,95°С з 1880 

року. Середня швидкість підвищення глобальної температури до 1970 р. 

складала 0,05°С/10 років. В останні десятиліття вона подвоїлась. В цей час 

спостерігається значна зміна одного з основних глобальних 

кліматоутворюючих факторів - склад атмосферного повітря, відбулося 

збільшення у містах вуглекислого газу на 25-30%, метану - в два рази, окису 

азоту - на 10 % та інших домішок, які утворюють парниковий ефект. 

За даними Департаменту екології та природних ресурсів КОДА, а саме 

регіональної доповіді «Про стан навколишнього природного середовища в 

Київській області у 2020р.», викиди парникових газів від стаціонарних джерел 

викидів у Київській області у 2020 році становили: вуглецю діоксид - 3,7 млн. 

т (що складає 76,9% відповідно до 2019 року); азоту оксид - 114,5 т (що складає 

62,2 % відповідно до 2019 року); метану - 10453,3 т (що складає 126,6 % 

відповідно до 2019 року). 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса 

Срезневського середня річна температура повітря в Київській області у 2020 

році становила +10,5 °С, тоді як кліматична норма становила - плюс 7,40 °С 
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тепла. Абсолютний максимум повітря +35,7° С зафіксовано на станції Яготин, 

абсолютний мінімум повітря -10,7 °С зафіксовано на станції Яготин. 

Середня річна кількість опадів у 2020 році становила 542 мм, тоді як 

кліматична норма становила - 586 міліметрів. Максимальна річна кількість 

опадів - 657 мм була зафіксована на метеостанції Тетерів, максимальна 

кількість опадів за добу - 62,6 мм була зафіксована на метеостанції Біла 

Церква. 

Наведені дані свідчать про те, що зміну клімату в останні роки можна 

спостерігати також і на території Київської області. Як наслідок, посилилися 

посухи, змінилася водність річок та озер, з’явилися не характерні для області 

екстремальні погодні явища. 

Підписавши Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату, Україна 

зобов’язалась адаптуватися до зміни клімату. Тому національна стратегія та 

програма розвитку економіки держави мають враховувати та включати 

питання адаптації. Відповідно до рекомендацій Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України від 03.03.2020 року №26/1.4-11.3-5650 

«Рекомендації щодо включення кліматичних питань до документів 

державного планування» (https://mepr.gov.ua/news/34766.html) був виконаний 

аналіз впливу від впровадження рішень ДДП на клімат (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Аналіз впливу на клімат внаслідок виконання ДДП 

Компонент розгляду Специфіка 

Питання впливу на 

клімат внаслідок 

виконання ДДП 

Негативні наслідки, що збільшують вплив на 

клімат, а саме – збільшують викиди та зменшують 

поглинання ПГ: 

Збільшення сумарного щорічного негативного 

впливу на клімат внаслідок проведення ДДП: 

- збільшення енерго-, ресурсо- та 

водокористування; 

- збільшення індивідуального транспорту; 

- прогнозоване збільшення викидів ПГ від спожитої 

електроенергії. 

Одноразові викиди ПГ під час проведення ДДП: 

проведення підготовчих та будівельних робіт за 

рахунок викидів вихлопних газів техніки, земельні 

роботи. 

Позитивні наслідки, що зменшують викиди та 

збільшують поглинання ПГ: 

- збільшення поглинання ПГ за рахунок території 

зелених  насаджень; 

- впровадження заходів щодо енергозбереження. 

Додаткові джерела 

інформації, що мають 

бути розглянуті для 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки 

було використано дані земельного кадастру. 

https://mepr.gov.ua/news/34766.html
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належної оцінки 

впливу на клімат. 

Особливості розгляду 

заходів, які 

передбачається 

розглянути для 

запобігання, 

зменшення та 

пом’якшення 

негативних наслідків 

виконання ДДП 

З метою скорочення потужності систем 

енергозабезпечення, пропонується: 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- використання енергозберігаючих матеріалів; 

- використання енергозберігаючих світильників та 

ламп. 

Задля реалізації заходів зі сталого енергетичного 

розвитку: інформування громадськості щодо 

озеленення і заощадження всіх видів 

енергоресурсів. 

Ймовірний вплив на природоохоронні території та об’єкти 

історико-культурної спадщини 

Ймовірний вплив на природоохоронні території та об’єкти історико-

культурної спадщини відсутній. 

Ймовірний вплив на соціально-економічні умови та стан здоров'я 

населення 

Вплив проєктних рішень на соціальне середовище можна оцінити як 

позитивний, оскільки проєктом передбачається розвиток об’єктів, за рахунок 

яких будуть створюватися нові робочі місця і підвищуватись трудова 

зайнятість населення. 

Необхідність в компенсаційних заходах відсутня. 

Умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при 

здійсненні зазначеної діяльності не погіршується. Планова діяльність при 

дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України, 

а саме Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» не буде мати суттєвого впливу на здоров’я 

населення міста. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ 

ВПЛИВУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Враховуючи дані, окреслені в попередніх розділах звіту про СЕО, можна 

зробити висновок про відсутність змін природного середовища, в результаті 

антропогенних дій, що ведуть до порушення структури та функціонування 

природних систем (ландшафтів) і призводять до негативних соціальних, 

економічних та інших наслідків, у тому числі ризиків впливу на стан здоров’я 

населення, які стосуються документу державного планування.  

Таблиця 4.1 

Ключові екологічні ризики, які стосуються документа державного 

планування 

№ в рейтингу 

(по 

пріоритетності) 

Суть проблеми 

1.  

Вплив на якість атмосферного повітря шляхом емісії 

полютантів стаціонарними та пересувними джерелами 

забруднення. 

2.  

Посилення антропогенного тиску на складові 

навколишнього природного середовища в результаті 

збільшення обсягів видобутку підземних вод. 

3.  Збільшення утворення відходів. 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки був проведений 

SWOT-аналіз екологічної ситуації території проєктування, таблиця 4.2 (аналіз 

сильних і слабких сторін, можливостей і загроз). Сильні і слабкі сторони 

надали можливість визначити існуючу ситуацію території, а можливості і 

загрози – розглянути, як нереалізовані на даний момент позитивно і негативно 

спрямовані можливості розвитку. 

Таблиця 4.2 

SWOT-аналіз екологічної ситуації території проєктування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Відсутність антропогенного тиску - 

стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря (потужних 

виробничих об’єктів). 

Незадовільний стан зелених 

насаджень. 

Розвинена транспортна мережа: 

проходження поблизу ділянки 

проєктування автомобільного 

шляху міжнародного значення. 

 

Можливості Загрози 

Влаштування зон зелених 

насаджень. 

Низький рівень екологічної 

свідомості, культури та освіти 

населення. 
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Впровадження енергоощадних 

технологій. 
 

Природоохоронні території та об'єкти. Згідно із Постановою КМУ № 

926 від 01.09.2021 року «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації» (п. 2. 26), 

природоохоронні території та об’єкти - території та об’єкти природно-

заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, 

зарезервовані з метою наступного їх заповідання, об’єкти екомережі, території 

Смарагдової мережі, водно- болотні угіддя міжнародного значення, біосферні 

резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО.  

У 2014 році Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної 

академії наук України розроблена Регіональна схема екологічної мережі 

Київської області (затверджено Рішенням Київської обласної ради від 

07.10.2014 № 849-43-VI). Об’єкти екологічної мережі (рис. 4.1) та Смарагдової 

мережі України (Emerald Network in Ukraine) (рис. 4.2) в межах території 

проєктування відсутні. Водно-болотні угіддя, які відносяться до міжнародного 

списку та охороняються Рамсарською конвенцією (а також перспективні до 

визнання) також відсутні. 

Рисунок 4.1 

 
Рисунок 4.2 



29 

 
Наявні ризики впливу на здоров’я населення, що стосуються проєкту. 

Стан навколишнього природного обумовлюється як природними так і 

антропогенними факторами. Чинник стану навколишнього середовища, що 

впливає на захворюваність та здоров'я населення (зокрема, забруднення 

повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20 % впливу.  

Екологічні проблеми і ризики на здоров’я населення, які стосуються 

даного детального плану села – являються незначними, внаслідок дотримання 

вимог природоохоронного та санітарного законодавства України. 
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РОЗДІЛ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Серед основних завдань містобудівної документації у сфері охорони 

довкілля є: 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території 

згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

- визначення напрямів подальшої діяльності щодо охорони та 

поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної 

безпеки; 

- організація комплексного благоустрою та озеленення.  

Проєктні рішення детального плану території розроблено відповідно до 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а 

саме статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища».  

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань: 

1. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість 

додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 

природних ресурсів (підземних вод) при здійсненні господарської діяльності. 

2. Узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 

соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану НПС в 

рамках проведення процедури СЕО детального плану території. 

3. Забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану 

та самого звіту СЕО відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на 

веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих 

даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих 

періодичних друкованих ЗМІ, у загальнодоступному місці приміщення органу 

місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і 

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

формування у населення екологічного світогляду. 

4. Забезпечення контролю впливу господарської діяльності на 

навколишнє природне середовище шляхом здійснення планово-регулярного 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

5. Виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 

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

щодо охорони навколишнього природного середовища. 

Крім того, зобов’язаннями у сфері охорони довкілля є дотримання 

санітарно-захисних, охоронних зон від об’єктів, які є джерелами 
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викидів/скидів забруднюючих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних полів, іонізуючих випромінювань. 

Розробка документа державного планування містобудівної документації 

«Детальний план території, орієнтованою площею 2 га, для будівництва та 

обслуговування торгівельного об'єкту з продажу мототехніки в 

адміністративних межах Баришівської територіальної громади Броварського 

району Київської області з кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 

3220281700:04:052:0021» передбачає визначення планувальної організації, 

комплексного розвитку та містобудівних умов і обмежень використання 

території у відповідності до чинного законодавства України та державних 

будівельних норм.  

Під час розробки та подальшого виконання проєктних рішень проєкту 

містобудівної документації та за кожною оперативною ціллю може 

розроблятись низка проєктів у подальшому, на наступних стадіях 

проєктування (стадія «Робочий проєкт»). Серед них можуть бути проєкти, які 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягають 

оцінці впливу на довкілля до прийнятих рішень про впровадження планової 

діяльності. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» окреслено перелік видів господарської діяльності, що в 

обов’язковому порядку мають провести процедуру оцінки впливу на довкілля. 

Планована діяльність – планована господарська діяльність, що включає 

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, 

перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в 

природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, 

технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, 

перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не 

справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з 

урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану 

діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-

економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу 

(прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу 

наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано 

рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання 

про прийняття таких рішень (частина 2 стаття 2 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»). 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, 

визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності 

(частина 4 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). 

На міжнародному рівні: 

- Директива № 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної 

інформації та про скасування Директиви № 90/313/ЄС 
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Розробляючи детальний план території та СЕО у його складі 

громадськість належним чином проінформована (і через друковані ЗМІ, і 

шляхом оприлюднення на офіційному сайті замовника – Баришівської 

селищної ради: https://baryshivska-gromada.gov.ua/, щодо процедур участі в 

процесі прийняття рішень, що стосуються навколишнього середовища і має 

вільний доступ до цих механізмів шляхом надання пропозицій та зауважень в 

письмовому, електронному виглядах. 

- Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та 

чистіше повітря для Європи 

Метою детального плану території та звіту про СЕО є захисту здоров’я 

людини та навколишнього природного середовища в цілому, що відповідає 

основним цілям Директиви, особливо важливим є впровадження найбільш 

ефективних заходів зі зменшення викидів на місцевому рівні.  

- «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті», а саме «Протокол про СЕО», ратифікований 

Законом України № 562-VIII від 01.07.2015 

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції 

Директив ЄС з стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля у 

Верховній Раді України було зареєстровано та ухвалено у першому читанні 

проєкт Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (реєстр. № 2009 а-д) 

та проєкт Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстр. № 

6106). На виконання вимог вищевказаної Конвенції відбувається проходження 

процедури стратегічної екологічної оцінки проєкта детального плану 

території. 
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РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ КУМУЛЯТИВНІ, КОРОТКО, 

СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІ, ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ, 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ 
 

Згідно з «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування», затверджених 

Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 

10.08.2018 № 296 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 

– це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, 

клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних 

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

матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих 

факторів.  

Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через 

нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин 

внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація 

детального плану території призведе до таких можливих впливів на довкілля 

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

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

Тому наявність та розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для 

стовідсоткового виявлення кумулятивних наслідків необхідно проводити 

постійний контроль за якістю атмосферного повітря, води, ґрунтів тощо.  

Таблиця 6.1 

Оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

Компонент 

довкілля 

Наслідки тимчасового 

впливу 

Наслідки постійного 

впливу (коротко, середньо- 

та довгострокові) 

Атмосферне 

повітря та 

клімат 

- збільшення викидів у 

процесі будівництва. 

- зменшення поглинання 

парникових газів та 

збільшення виділення СО2 за 

умови недостатньої 

кількості зелених 

насаджень. 

Поверхневі та 

підземні води 

- забруднення під час 

будівництва у зв’язку із 

порушенням ґрунтового 

покриву.  

- видобування води з 

підземних джерел 

водопостачання; 

- забруднення підземних вод 

за умови недотримання зони 

санітарної охорони першого 

поясу водопостачання, 

санітарно-захисної зони 

каналізаційних очисних 

споруд.  
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Ґрунти, 

земельні 

ресурси 

- ущільнення ґрунтів, 

деградація ґрунтового 

покриву; 

- утворення будівельних 

відходів. 

- хімічне і органічне 

забруднення стоків за умови 

відсутності каналізації; 

- забруднення ґрунту за 

умови неналежної роботи 

каналізаційних очисних 

споруд;  

- забруднення ґрунту за 

умови незадовільного стану 

покриття доріг; 

- накопичення 

невідсортованих відходів, за 

умови нереалізованого 

укладання договору зі 

спеціальним комунальним 

підприємством, що надає 

послуги у сфері поводження 

з відходами. 

Ландшафт - антропогенізація ландшафту 

- заміна земельних ділянок 

для ведення особистого 

селянського господарства на 

забудову. 

- 

Позитивні наслідки реалізації детального плану території:  

✓ ефективна функціонально-планувальна організація території з 

урахуванням перспективних планувальних обмежень – санітарно-захисних 

зон джерел забруднення, охоронних зон інженерних мереж тощо; 

✓ забезпечення безпечних факторів середовища життєдіяльності 

людини шляхом санітарного очищення всієї території проєктування; 

✓ оперативне забезпечення постійного екологічного моніторингу, з 

метою виявлення наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для охорони всіх компонентів 

навколишнього природного середовища, а також забезпечення вільного 

доступу громадян до екологічної інформації. 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки був проведений 

SWOT-аналіз екологічної ситуації території проєктування при реалізації 

рішень детального плану. 

Таблиця 6.1 

SWOT-аналіз екологічної ситуації за умови реалізації проєктних 

рішень детального плану території 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Належна функціонально-

планувальна організація території. 

Антропогенний тиск: 

на родючий шар ґрунту (під час 

будівництва). 
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Благоустрій території. 
Антропогенний тиск: збільшення 

обсягів видобутку підземних вод.  

Площа зелених насаджень - 

зниження концентрації оксиду 

вуглецю в атмосфері. 

Антропогенний тиск: утворення 

відходів. 

Використання енергоощадних 

технологій. 

 

Сортування ресурсоцінних 

відходів. 

 

Можливості Загрози 

Розвиток альтернативної 

енергетики. 

Порушення дотримання санітарно-

захисних зон, зон санітарної охорони 

джерела водопостачання, 

протипожежних відстаней між 

об’єктами. 

 

Невідповідність цільових значень до 

фактичних, під час здійснення 

моніторингу за кожен рік проєктного 

періоду. 
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РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ПРОЄКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 
Комплекс засобів щодо захисту навколишнього середовища охоплює 

заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів, і заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри 

середовища міських і сільських поселень. Соціально необхідні охоронні 

заходи поділяються на організаційні, економічні та містобудівні. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 

рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 

санітарно-захисних, охоронних зон тощо. 

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною 

документацією передбачено:  

- урахування перспективних планувальних обмежень – санітарно-

захисних зон джерел забруднення повітря, охоронних зон інженерних мереж 

тощо; 

- озеленення території; 

- влаштування твердого покриття проїздів тощо; 

- налагодження ефективної системи санітарного очищення 

території: вирішення проблеми збирання побутових відходів із 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ; організація вивезення 

ТПВ;  

- організація належного водопостачання з забезпеченням потреб у 

воді на господарсько-питні та виробничі (технічні) потреби; 

- організація відведення дощових, талих снігових і господарсько-

побутових стоків з території перспективної забудови з наступним їх 

очищенням на очисних спорудах. 

З метою забезпечення охорони навколишнього середовища у контексті 

пом'якшення потенційних негативних наслідків для навколишнього 

середовища та здоров'я населення й запобігання виникненню гострих 

екологічних проблем, можливих внаслідок реалізації містобудівної 

документації у межах території проєктування необхідною є реалізація 

системи комплексних заходів різного змісту, а саме: 

Заходи зменшення впливу на стан атмосферного повітря 

Для зменшення впливу на стан атмосферного повітря та забезпечення 

нормативного стану повітряного середовища передбачені заходи, а саме:  

1) Дотримання заходів щодо охорони атмосферного повітря відповідно 

до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», частина 3.  

2) Застосування для здійснення будівельних робіт будівельної техніки, 

яка працює на дизельному паливі, сумарна кількість токсичних речовин, що 

виділяється під час роботи дизеля, практично у 2,5 рази менша, ніж у 

бензинового двигуна. 

3) Реалізація заходів щодо зменшення та відвернення забруднення 

атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів за 
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рахунок удосконалення організації руху автотранспорту в межах ділянки 

проєктування, поліпшення стану утримання автомобільного покриття. 

4) Дотримання санітарно-захисних зон від джерел забруднення у 

відповідності до вимог ДСП 173-96. 

5) Організація належного кондиціонування та провітрювання 

приміщень. 

6) Зниження якісного та кількісного показників забруднювачів у 

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень на 

території проєктування. 

Заходи з адаптації до змін клімату 

З метою скорочення потужності систем енергозабезпечення, а 

відповідно зменшення викидів парникових газів, передбачено: 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- використання енергозберігаючих матеріалів; 

- використання енергозберігаючих світильників; 

- використання енергозберігаючих ламп; 

- збільшення площі озеленених територій, що підвищують 

поглинальну здатність СО2. Зелені насадження знижують концентрації оксиду 

вуглецю в атмосфері, ступінь зменшення яких залежить від аеродинамічних 

властивостей деревних та кущових насаджень різного типу. Рослини, 

уловлюючи частину забруднень, локалізують її. Листяні дерева можуть 

уловлювати в середньому 9-11% і хвойні – 13% (в деяких випадках навіть до 

30%) пилу та аерозолю. 

Заходи зменшення впливу на водні ресурси 

Для зменшення впливу на стан підземних вод передбачені заходи, а 

саме: 

1) Дотримання заходів щодо охорони вод відповідно до Водного кодексу 

України, частина 4. 

2) Дотримання встановлених розмірів зони санітарної охорони від 

свердловин відповідно до ДБН В.2.5–74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди». 

3) Встановлення захисного покриття в зоні ЗСО від забруднення ґрунту 

та водоносних горизонтів.  

4) Дотримання встановлених розмірів санітарно-захисних зон від 

каналізаційних очисних споруд, прописаних в додатку 3, ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Заходи зменшення впливу на стан земельних ресурсів, ґрунтів 

Для зменшення впливу на стан земельних ресурсів передбачені заходи, 

а саме: 

1) Дотримання заходів при здійсненні будівельних робіт відповідно до 

ст. 48 Закону України «Про охорону земель» щодо: 

- зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту 

з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь; 

- не допущення порушення гідрологічного режиму земельних 

ділянок; 
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- дотримання екологічних вимог, установлених законодавством 

України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об’єктів. 

2) Проводити вчасний ремонт дорожнього покриття на території 

проєктування.  

3) Регулювання стоку дощових і сніготалих вод. 

4) Роздільне збирання відходів із подальшою їх передачею 

спеціалізованим ліцензованим профільним організаціям для подальшої 

переробки/утилізації. 

Будівництво, введення в експлуатацію споруд та інших об’єктів і 

застосування технологій, що викликають порушення стану та умов 

місцерозташування об’єктів рослинного світу, засмічення, а також забруднення 

хімічними та іншими токсичними речовинами територій, зайнятих ними, 

забороняється. 

Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище 

(шум та електромагнітне випромінювання) 

- заборона на проведення підготовчих та будівельних робіт, що 

супроводжуються шумом у робочі дні з 21:00 год до 08:00 год; 

- використання при реалізації планової діяльності на кожному етапі 

малошумних машин і механізмів;  

- раціональне розміщення технологічного обладнання на робочих 

місцях; 

- дотримання параметрів охоронних зон (лінії електропередач - ЛЕП) та 

режимів ведення господарської діяльності в них; 

- використання шумозахисного озеленення; 

- ведення контролю та обліку найбільш потужних джерел 

електромагнітних випромінювань на території детального плану (проєктна 

трансформаторна підстанція). 

Заходи у сфері поводження з відходами 

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із 

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини проводити 

відповідно до положень Закону України «Про відходи». Відповідно до вимог 

цього Закону видалення неперероблених (необроблених) відходів – 

забороняється.  

Для забезпечення виконання вимог ЗУ «Про відходи», Національної 

стратегії управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р) та «Програми поводження 

з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 

04.04.2004 р. № 265) передбачається організація роздільного збору 

ресурсоцінних компонентів відходів з подальшою передачею спеціалізованим 

підприємствам, що мають відповідні ліцензії Мінприроди на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами, у тому числі небезпечними. 
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Виходячи з цього, рішеннями детального плану передбачається 

встановлення огородженого майданчика з твердим покриттям для розміщення 

контейнерів роздільного збору відходів (відповідно Наказу від 17.03.2011 р. № 

145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць»). 

Заходи зменшення впливу на стан здоров’я населення 

- встановлення та дотримання планувальних обмежень на території 

проєктування; 

- створення зони короткочасного відпочинку; 

- влаштування зон зелених насаджень; 

- дотримання режиму та безпеки праці на об’єктах, розташованих на 

території проєктування.  

Крім того, впровадження вище вказаних заходів зменшення впливу на 

навколишнє середовище забезпечить запобігання, зменшення або 

пом’якшення впливу на стан здоров’я населення.  

Заходи адміністративного характеру 

- контроль послідовності реалізації рішень детального плану; 

- задля реалізації заходів щодо економного споживання води у побуті - 

інформування громадськості з питання перегляду споживацького відношення 

до водних ресурсів, переходу на ощадливе використання прісної води, в тому 

числі економне споживання питної води у побуті; 

- задля реалізації заходів зі сталого енергетичного розвитку: 

інформування щодо озеленення і заощадження всіх видів енергоресурсів. 

Планувальні обмеження 

Рішеннями детального плану передбачено упорядкування об’єктів з 

формуванням раціональної територіально-планувальної структури території 

проєктування з відповідним інженерним забезпеченням із можливістю 

організації нормативних санітарно-захисних зон. 

В проєктних планувальних обмеженнях детального плану території 

враховані: 

- відстань від виробничо-складської будівлі – 50 м (ДСП 173 - 96, пункт 

4.3); 

- І пояс зони санітарної охорони свердловин для захищених водоносних 

горизонтів – 15 м (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проєктування», пункт 15.2.1.1); 

- санітарно-захисна зона локальної очисної споруди для очищення 

дощових та сніготалих вод при продуктивності споруд до 0,2 тис. м3/добу – 15 

м (ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, додаток И.3) тощо; 

- санітарно-захисна зона локальної очисної споруди для очищення 

господарсько-побутових вод при продуктивності споруд від 1,5 до 25 м3/добу 

– 5 м (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-

1/24093 від 20.10.2019 р.); 

- відстань від контейнерного майданчику до меж громадської будівлі – 

20 м (Наказ від 17.03.2011 р. № 145 «Про затвердження Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених місць», пункт 2.8). 
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Серед інших обмежень, які враховуються при розробці проєктних 

рішень детального плану необхідно відмітити охоронні зони електричних 

мереж та санітарно-захисну зону від фільтруючого колодязя (в якості споруди 

доочищення). 
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РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ 

АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ В ЯКИЙ 

ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ 

ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ) 

 

Альтернативні варіанти розвитку, що розглядались при розробці 

стратегічної екологічної оцінки: 

«Нульова альтернатива», за якої документ державного планування не 

буде затверджено 

«Нульова альтернатива» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації 

у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.  

За умови незатвердження детального плану території та не реалізації 

проєктних рішень, передбачених ним, в подальшому не буде передбачено 

впорядкування території та формування вимог до забудови на даній ділянці, 

відповідно до діючих санітарних та будівельних норм і правил. 

Альтернатива «Максимально сприятливий сценарій» 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування 

ситуації у випадку успішної реалізації проєктних рішень на стан компонентів 

навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та 

гарантування здоров’я громадян.  

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища проєктом 

рекомендовано виконати ряд планувальних та технічних заходів. Намічений 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління.  

На основі аналізу екологічної ситуації проєкту були запропоновані 

еколого-містобудівні заходи подальшого розвитку та раціонального 

використання його території. 

Альтернатива 3. «Територіальна альтернатива» 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки розглядався варіант 

розміщення та облаштування контейнерного майданчику для збору 

відсортованих відходів поруч з багатофункціональною адміністративною 

будівлею.  

Враховуючи, що для розміщення майданчику необхідна територія з 

можливістю облаштування з забезпеченням санітарно-гігієнічних вимог в 

планувальній організації території, а також беручи до уваги схему проєктних 

проїздів для зручного пересування сміттєзбиральних машин, доцільною 

альтернативою є розміщення контейнерного майданчику біля складського 

приміщення.  

Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки та дослідження, які 

було проведено 

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування відбувається відповідно до Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із 
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здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 

296 від 10.08.2018 р.).  

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 

доцільність і прийнятність проєктних рішень і обґрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 

навколишнє середовище в період реалізації даних рішень, надано прогноз 

впливу на навколишнє середовище, виходячи із особливостей планової 

діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Для здійснення стратегічної екологічної виконано: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів 

навколишнього природного середовища, зазначених у Регіональній доповіді 

про стан навколишнього природного середовища в Київської області, 

Екологічному паспорті Київської області, даних Головного управління 

статистики Київської області тощо; 

- опрацювання вихідних даних щодо актуального стану території 

проєктування, окреслених в даних актуальних топографо-геодезичних 

вишукувань і т. д.; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту ДДП з точки 

зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в ході розробки СЕО, що були 

надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я 

населення. 

Відповідно до пункту 4 ст. 10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості було оприлюднено Заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки на офіційному веб-сайті Баришівської селищної ради 

(https://baryshivska-gromada.gov.ua/) та повідомлення про оприлюднення Заяви 

у 2-х ЗМІ: Баришівський вісник № 572, Сталий розвиток № 301. Строк 

громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки тривав15 днів з дня її оприлюднення з 22 січня 2022 року 

до 5 лютого 2022 року. 

Відповідно до пункту 2 ст. 10 цього ж Закону, для визначення обсягу 

досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має 

бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, Заяву про 

визначення обсягу СЕО було направлено до Департаменту екології та 

природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (КОДА) та 

Департаменту охорони здоров’я КОДА на паперових носіях та в електронному 

вигляді. Відповіді від вищевказаних органів були отримані вчасно та враховані 

при розробці проєкту документа державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку. 

Громадські обговорення проєкту ДДП та звіту про СЕО з метою 

одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості тривають з 11 
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лютого 2022 року до 12 березня 2022 року (30 днів з дня оприлюднення 

повідомлення). Проєкт документа державного планування і звіт про 

стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

замовника. 

Після завершення строку громадських обговорень проєкту ДДП та звіту 

про СЕО, за результатами громадського обговорення замовник готує довідку, 

в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у 

документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку 

враховані зауваження і пропозиції (або обґрунтовує їх відхилення), а також 

обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому 

вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших 

виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються 

протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові 

зауваження і пропозиції (частина 9 статті 12 Закону).  

Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.  

Відповідно до пункту 1 ст. 13 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», проєкт документа державного планування, звіт про 

стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих 

документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) 

до Департаменту екології та природних ресурсів КОДА, Департаменту 

охорони здоров’я КОДА (на паперових носіях та в електронному вигляді), 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України.  

За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, 

в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у 

документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку 

враховані зауваження і пропозиції, а також обґрунтовує обрання саме цього 

документа державного планування у тому вигляді, в якому він 

запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, 

представлених до розгляду. До довідки додаються отримані письмові 

зауваження і пропозиції.  

Довідка про консультації є публічною інформацією, тому розміщується 

на офіційному веб-сайті замовника.  

Також, згідно із статтею 16 Закону замовник протягом п’яти робочих 

днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на 

своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, 

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування, довідки про консультації та про 

громадське обговорення і письмово повідомляє про це Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 

Методи і критерії, що використовувалися під час стратегічної 

екологічної оцінки 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки використані 

такі методи: 
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- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу 

екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього 

середовища; 

- метод SWOT-аналізу - аналіз вибору оптимальних шляхів розвитку в 

територіальному плануванні: сильні і слабкі сторони описують існуючу 

ситуацію на території, можливості і загрози - розглядаються як нереалізовані 

на даний момент позитивно і негативно спрямовані можливості майбутнього 

розвитку; 

- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження 

постійних у часі спостережень за реалізацією рішень детального плану 

території. 

Основним критерієм під час СЕО проєкту містобудівної документації є 

її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Ускладнення при проходженні процедури стратегічної екологічної 

оцінки:  

- затримка отримання відповідей на листи-запити та довідки від 

державних установ до замовника. 

Таким чином висновки отримані в результаті аналізу статистичних 

даних мають певний відсоток похибки. 
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РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Моніторинг для даного проєкту виконується з метою виявлення 

наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, забезпечення оцінки ефективності та 

достатності заходів із запобігання, зменшення та компенсації негативних 

наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування та 

вжиття заходів для усунення не передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку негативних наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення та визначення заходів із 

запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування здійснюються відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272 «Про затвердження 

Порядку Здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення». 

Для здійснення моніторингу замовник документа державного 

планування розробляє заходи з урахуванням результатів громадського 

обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення 

стратегічної екологічної оцінки та транскордонних консультацій (у разі їх 

проведення). Здійснення таких заходів забезпечує можливість: 

- виявлення наслідків виконання документа державного планування для 

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

кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (на один, 

три-п’ять, 10-15 років, 50-100 років відповідно), постійних і тимчасових, 

позитивних і негативних наслідків; 

- запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, 

зумовлених виконанням документа державного планування; 

- виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку 

негативних наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

У цьому Порядку термін «замовник документа державного планування» 

означає орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є 

відповідальним за розроблення документів державного планування та 

здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням – Баришівська 

селищна рада. 

Варто зазначити, що проєкт детального плану території визначає 

планувальну організацію, просторову композицію і параметри забудови та 

ландшафтної організації території проєктування, тому для забезпечення 

систематичності та об’єктивності спостережень замовник визначає: 

1. Зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу: 
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- визначає групу експертів, що відповідальні за здійснення моніторингу 

(моніторингові групи), їх склад та порядок роботи; 

- контролює відповідність використання земельної ділянки за 

функціональним призначенням, визначеним містобудівною документацією; 

- перевіряє відповідність розміщень об’єктів до проєктних рішень, що 

спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог в планувальній 

організації території; 

- контролює виконання процедур, визначених Законом України «Про 

оцінку впливу на довкілля», за умови, що вид діяльності чи об’єкт відноситься 

до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (на подальших 

стадіях проєктування «Робочий проєкт»); 

- співставляє цільові значення параметрів моніторингу до фактичних 

значень під час здійснення моніторингу за кожен рік проєктного періоду; 

- результати моніторингу оприлюднює на власному офіційному веб-

сайті один раз на рік протягом строку дії документа державного планування та 

через рік після закінчення такого строку. 

2. Строки виконання заходів: один раз на рік протягом строку дії 

документа державного планування та через рік після закінчення такого строку. 

3. Кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові 

значення таких показників відповідно до кожного з визначених у звіті про 

стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також 

періодичність вимірювання показників, проведення їх аналізу та 

співставлення із цільовими значеннями наведено в таблиці 9.1.  

Таблиця 9.1 

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування 

містобудівної документації «Детальний план території, орієнтованою 

площею 2 га, для будівництва та обслуговування торгівельного об'єкту з 

продажу мототехніки в адміністративних межах Баришівської 

територіальної громади Броварського району Київської області із 

кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 3220281700:04:052:0021» 

Індикатор Визначення 
Цільове 

значення 

 

 

Метод 

визначення 

Суб’єкт 

моніторингу 

та 

періодичність 

вимірювання 

Площа зелених 

насаджень  

- загальна площа 

зелених насаджень (га, 

від загальної площі 

детального плану). 

0,20  

 

Розрахунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

водовідведення 

господарсько-

побутових вод  

- комплекс об’єктів 

очисних споруд 

(кількість, одиниць). 

установка 

«ВIOTAL» - 1; 

фільтруючий 

колодязь – 1. 

 

Спостереження 
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Система 

водовідведення 

поверхневих 

(дощових, 

сніготалих) вод 

- комплекс об’єктів 

очисних споруд 

(кількість, одиниць). 

дощоприймач- 1; 
ЛОС дощової 

каналізації – 1; 

резервуар-

накопичувач 

очищеної води –1. 

Баришівська 

селищна рада – 

раз на рік 

Система 

водопостачання  

- свердловина 

(кількість, одиниць). 
2 

Спостереження 

- система доочистки з 

доведенням питної води 

до нормативних 

показників відповідно 

вимог ДСанПіН 2.2.4-

171-10 «Гігієнічні 

вимоги до питної води, 

призначеної для 

споживання людиною» 

(кількість, одиниць). 

1 

Спостереження 

Майданчик 

відпочинку для 

працівників 

- облаштування 

майданчику для 

відпочинку (кількість, 

одиниць) 

1 

Спостереження 

Майданчик для 

контейнерів 

- облаштування 

контейнерного 

майданчику для збору 

ресурсоцінних 

компонентів відходів 

(кількість, одиниць). 

1 

Спостереження 

4. Кількісні та якісні показники для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення наведені в 

Розділі 7 звіту про СЕО. 

5. Методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко 

та без надлишкових витрат їх вимірювати:  

- розрахунок – спосіб визначення загальної площі зелених насаджень із 

розрахунку не менше ніж 10 % від загальної території (ДБН Б.2.2-5:2011, 

пункт 7.3); 

- спостереження - планомірний та організований збір даних шляхом 

обліку фактичних значень у відповідності до цільових. 

6. Засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, з урахуванням можливості 

виявлення негативних наслідків виконання документа державного 

планування, не передбачених звітом про СЕО: здійснення моніторингу 

впливів виконання рішень ДДП на довкілля, у тому числі на здоров’я 

населення, за визначеними в таблиці 9.1 показниками. 

У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені 

звітом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
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населення, замовник вживає заходів для їх усунення, а також подає органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив 

документ державного планування, пропозиції щодо внесення змін до такого 

документа з метою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що 

вносяться до документа державного планування, підлягають стратегічній 

екологічній оцінці. 

Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа 

державного планування розміщує на власному офіційному веб-сайті заходи, 

передбачені для здійснення моніторингу, і письмово повідомляє про це 

Міндовкіллю.  
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РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ 

ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування містобудівної документації «Детальний план 

території орієнтованою площею 2 га, для будівництва та обслуговування 

торгівельного об’єкту з продажу мототехніки в адміністративних межах 

Баришівської територіальної громади Броварського району Київської області 

із кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 3220281700:04:052:002» 

виявлена відсутність ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, в 

тому числі для здоров’я населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Стратегічна екологічна оцінка була розроблена для проєкту документа 

державного планування детального плану території, головною метою якого є 

сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки 

життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування 

екологічних вимог під час розроблення та затвердження документу 

державного планування.  

СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, 

гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості 

інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового 

прогнозування, достовірності та повноти інформації у проєкті документу 

державного планування. 

Детальний план території після його затвердження є основним 

документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, 

відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій території, 

прокладку інженерних мереж тощо, відповідно до вимог статті 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також розробляється 

та затверджується з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів. 

Мета розроблення детального плану території полягає у визначенні 

планувальної організації, функціонального призначення, містобудівних умов і 

обмежень та параметрів забудови згідно зі статтею 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 
Територія детального плану розташована в північно-східній частині 

Баришівської ОТГ, відстань до центру смт Баришівка - 8,7 км. З південного 
боку вздовж ділянки проєктування на відстані 50 м проходить автомобільна 
дорога М-03 «Київ-Харків-Довжанський».  

Територія проєктування складається з 2-х земельних ділянок загальною 
площею 2 га з кадастровими номерами 3220281700:04:052:0016, 
3220281700:04:052:0021 та цільовим призначенням 1.03 – для ведення 
особистого селянського господарства. 

На момент розроблення проєкту територія вільна від забудов, не 
огороджена та вкрита трав’яною рослинністю. Інженерне обладнання, 
підземні і повітряні інженерні комунікації та обмеження від цих об’єктів 
відсутні. В північній частині проєктну територію перетинають підземні кабелі 
зв’язку. 

Характеристика поточного стану довкілля сформована на основі 

загальних даних, що є у відкритому доступі, таких як: «Екологічний паспорт 

Київської області», «Регіональна доповідь про стан навколишнього 

середовища Київської області», інтерактивної карти Департаменту екології та 

природних ресурсів КОДА щодо моніторингу довкілля по Київській області, 

статистичної інформації щодо стану навколишнього середовища від ГУ 

статистики в Київській області, даних відповідних ДБН, ДСП, карт та схем і 
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т.д. Кліматична характеристика сформована на основі даних Центральної 

геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського. 

Проєктними рішеннями містобудівної документації в межах ділянки 

проєктування передбачається розміщення багатофункціональної 

адміністративно-побутової будівлі, виробничо-складського приміщення, 

автостоянки для тимчасово зберігання автомобілів та демонстраційно-

тестового майданчику для техніки з автономною системою водопостачання 

(свердловини) та водовідведення (локальні очисні споруди). 

Оцінка впливу проєкту містобудівної документації була здійснена на 

компоненти як природного так і соціального навколишнього середовища, а 

саме були розраховані, оцінені та враховані у звіті про стратегічну екологічну 

оцінку ймовірні наслідки для ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту, 

природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його 

здоров’я, та взаємодія цих факторів. 

Вплив проєктних рішень на соціальне середовище можна оцінити як 

позитивний, оскільки проєктом передбачається розвиток об’єктів, за рахунок 

яких будуть створюватися нові робочі місця і підвищуватись трудова 

зайнятість населення. Необхідність в компенсаційних заходах відсутня. 

Умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при 

здійсненні зазначеної діяльності не погіршується. Планова діяльність при 

дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України, 

а саме Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» не буде мати суттєвого впливу на здоров’я 

населення міста. 

Аналізуючи всі рішення детального плану передбачається ряд 

планувальних та інженерних заходів:  

- врахування перспективних планувальних обмежень – санітарно-

захисних зон джерел забруднення повітря, охоронних зон інженерних мереж 

тощо; 

- влаштування твердого покриття проїздів тощо; 

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території: 

вирішення проблеми збирання побутових відходів із запровадженням системи 

роздільного збирання ТПВ; організація вивезення ТПВ;  

- організація належного водопостачання з забезпеченням потреб у воді 

на господарсько-питні та виробничі (технічні) потреби; 

- організація відведення дощових, талих снігових і господарсько-

побутових стоків з території перспективної забудови з наступним їх 

очищенням на очисних спорудах; 

- благоустрій території. 

Для здійснення моніторингу наслідків виконання рішень детального 

плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення запропонована 

структура моніторингу з визначенням індикаторів, які підлягають 

моніторингу, періодичності проведення, суб’єкту моніторингу та цільових 

значень результативності. 
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Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, в тому числі для 

здоров’я населення відсутні. 
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