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ПЕРЕДУМОВА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ 
 
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення 

охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування 
екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно 
вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”. 

Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та 
програм для довкілля. 

Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як системний процес 
для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що передбачає 
розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до 
запропонованої містобудівної документації. 

 
Перелік абревіатур 
СЕО – стратегічна екологічна оцінка ОВД – оцінка впливу на довкілля 
ДДП – документ державного планування ДПТ – детальний план території 
ГДК – граничнодопустима концентрація ГДР – граничнодопустимий рівень 
ГДВ – граничнодопустимий викид  
СЗЗ – санітарно-захисна зона 
ЗСО – зона санітарної охорони  
ТПВ – тверді побутові відходи  
ЧКУ – Червона книга України 
ЛВУМГ – лінійне виробниче управління магістральних газопроводів 
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ВСТУП 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній 

і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на 
інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції 
пов′язана з необхідністю розв′язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 
процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і 
населених пунктів. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки застосовується як системний процес для 
всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного планування, що 
передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх 
інтеграцію до запроектованої містобудівної документації. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, 
який базується на простому принципі: легше запобігати негативним для довкілля наслідкам 
діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної 
ініціативи. 

Метою СЕО є сприяння сталого 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 (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 проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком 
стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку розроблений ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ». 
 
 
 
 
Архітектор                                                                    В.І. Кіт 
 
 
Директор ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»                              Ю.М. Фурманчук 
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МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
 
Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну 

екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 
562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на 
навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та 
ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою 
України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної 
екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках 
ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної 
політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. 
№ 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно 
привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 

«Директиви  2001/42/ЄC  про  оцінку  впливу  окремих  планів  та  програм  на  навколишнє 
середовище». 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законопроекту 
«Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є встановлення 
сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 
планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 
2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих 
планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 
20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний Закон вступив 
в дію з 12 жовтня 2018 року. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах 
Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, 
повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних 
імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. 

Відповідно до Наказу №296 від 10 серпня 2018 року Міністерством екології та природних 
ресурсів України було затверджені Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної 
оцінки документів державного планування. Дані Методичні рекомендації розроблено на виконання 
пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону та частини 4 статті 2 Закону України «Про 
регулювання містобудівної документації» у складі містобудівної документації звітом про 
стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона 
навколишнього природного середовища». 

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

Розроблення детального плану території, поєднаного з генеральним планом та планом 
зонування і звіту про CEO необхідно здійснювати відповідно до вимог законів України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 
території», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 
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Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», який для проектів 
містобудівної документації є звітом CEO, необхідно здійснювати відповідно до вимог статті  11  
Закону  України  «Про  стратегічну  екологічну  оцінку»,  ДСТУ-Н  Б  Б.1.1-10:2010 «Настанова з 
виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної 
документації». 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря необхідно передбачати відповідно до вимог 
статей 10-22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

Заходи по охороні водного басейну необхідно передбачати відповідно до вимог Водного 
кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної 
охорони водних об’єктів», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про 
затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», ДБН В.2.5-
74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального   господарства   України   від   08.04.2013   №133,   ДБН   В.2.5-75:2013 

«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 08.04.2013 №134, ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування 
систем поверхневого водовідведення», затвердженого наказами Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2012 №152. 

Формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання екологічної мережі 
регулюється Законами України «Про екологічну мережу України». Відповідно до пункту 4 статті 
15 Закону України «Про екологічну мережу» регіональні та місцеві схеми формування екомережі, 
програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для розроблення 
усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної 
документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності. 

Заходи  у  сфері  поводження  з  відходами  необхідно  здійснювати  відповідно  до  вимог 
Закону України «Про відходи», серед іншого, щодо: 

- розробки  та  затвердження  схеми  санітарного  очищення  населеного  пункту  (вимоги 
статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 

- організації  роздільного  збирання  корисних  компонентів  твердих  побутових  відходів 
(вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 

- затвердження місцевих програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням 
(вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»); 

- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері поводження з відходами (вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»); 

- вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами 
(вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»). 

В процесі розробки звіту зі стратегічної екологічної оцінки необхідно враховувати вимоги 
наступних законодавчих актів: 

• Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
• Кодексу України про надра; 
• Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
• Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
• Закону України «Про основи містобудування»; 
• Закону України «Про охорону земель»; 
• Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; 
• Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
• Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 
• Закону України «Про відходи»; 
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• Закону України «Про рослинний світ»; 
• Закону України «Про тваринний світ»; 
• Закону України «Про мисливське господарство та полювання»; 
• Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 
• Закону України «Про екологічну мережу України»; 
• Закону України «Про Червону книгу України»; 
• Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі 
• наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів». 
• Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення детального 

плану території (ДПТ) та здійснення СЕО 
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки  проекту  «Детальний план 

території загальною площею 175,0 га для житлової та громадської забудови в селі Погреби, 
Броварського району, Київської області» було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки. З метою громадського обговорення було надіслано запит щодо  розміщення  
оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний 
план території загальною площею 175,0 га для житлової та громадської забудови в селі Погреби, 
Броварського району, Київської області» на офіційному веб-сайті Зазимської сільської ради 
(http://zazimye.in.ua/), а також було проінформовано громадськість у газеті «Нове життя» №50 
(10714) від 28.12.2020 року та «Урядовий кур’єр» №254 від 31.12.2020 р. (Додатки 1, 2). 

З метою визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, Замовником було надіслано запит 
щодо надання зауважень та пропозицій до Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
ОДА та Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА (копії листів у Додатку 3). Протягом 
громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 
календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. 

 
Методологія проведення СЕО 
Методологія ґрунтується на європейському досвіді проведення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування. Порядок здійснення СЕО затверджено відповідно до 
статті 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та V розділу Методичних 
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. 

Етапами стратегічної екологічної оцінки є: 
 визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
 складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
 проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 

12 та 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», транскордонних 
консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону; 

 врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення 
та консультацій; 

 інформування про затвердження документа державного планування; 
 моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення. 
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Розділ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО 
ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Основні цілі детального плану території та його зв’язок з іншими документами державного 
планування  

Замовником проекту документації «Детальний план території загальною площею 175,0 га для 
житлової та громадської забудови в селі Погреби, Броварського району, Київської області» є 
Зазимська сільська рада, Броварського району, Київської області, адреса: 07415, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка, 6, email: zotg@ukr.net. Розділ "Охорона навколишнього 
природного середовища" у складі проекту ДПТ є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який 
відповідає вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі – СЕО). 

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що взаємо 
зв’язує документи державного планування обласного та держаних рівнів (ЗУ «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року», Стратегія розвитку Київської 
області на 2021-2027 роки, Київська обласна програма «Здоров’я Київщини» на   2021-2023 роки, 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік, а також 
визначає планувальну організацію та розвиток частини території населеного пункту.  

ДПТ ділянки загальною площею 175,0 га для житлової та громадської забудови в селі Погреби, 
Броварського району, Київської області розроблено з метою: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану с. Погреби; 
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території розташованої в 

адміністративних межах с. Погреби, Броварського району, Київської області, просторової 
композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального 

використання території; 
- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними 

будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; 
- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 
- уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування у разі його наявності; 
- визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування; 
- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового 

призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; 
- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування; 
- забезпечення комплексності забудови території; 
- створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів 

природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства; 
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: 
• попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; 
• створення транспортної інфраструктури; 
• організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 

засобів; 
• охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; 
• комплексного благоустрою та озеленення; 
• використання підземного простору тощо. 
Територія, на якій планується розміщення будівлі і споруди для житлової та громадської 

забудови в межах с. Погреби, Броварського району Київської області. Площа території, що 
розглядається орієнтовно складає 175,0 га.  

До території детального планування входять: земельні ділянки різною площею та 
конфігурацією за цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, 
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садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, особисте селянське господарство, що 
знаходяться у власності громадян України так і у Юридичних осіб, земельні ділянки інших 
користувачів, земельні ділянки не надані у власність чи користування. 

Рисунок 1 - Витяг з публічної кадастрової карти 

 
Містобудівна документація виконана на підставі: 
- рішення сесії Зазимскої сільської ради на розробку детального плану території для житлової 

та громадської забудови в селі Погреби, Броварського району, Київської області № 762-13 
позачергової-VII від 11.09.2020 року; 

- завдання на розроблення детального плану території; 
- вихідних даних, наданих замовником; 
- довідок зацікавлених установ. 
Розроблення детального плану території загальною площею 175,0 га для житлової та 

громадської забудови в селі Погреби, Броварського району, Київської області здійснювалось: 
- згідно вимог нормативно-правових актів України у сфері містобудування та архітектури, що 

визначені ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ Б Б.1.1.-17 2013 
«Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; 

- нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо розроблення, збереження, та 
тиражування містобудівної документації. 

При розробленні ДПТ враховані вимоги таких законодавчих і нормативних документів: 
 Земельний кодекс України; 
 Водний кодекс України; 
 Закон України «Про основи містобудування»; 
 Закон України «Про планування та забудову територій»; 
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
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 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
 ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів; 
 Державні  санітарні  правила  планування  та  забудови  населених  пунктів  173-96  «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» ; 
 ДСТУ Б.Б.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів 

містобудівної документації»; 
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною»; 
 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 
 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 
 ДСТУ  3013-95  «Гідросфера.  Правила  контролю  за  відведенням  дощових  і  снігових 

стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 
 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
Основні  стратегічні  документи,  що  мають  відношення  до  проекту  детального  плану 

території: 
- Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 
2017 р. №605-р. 

«Енергетична стратегія України» на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» передбачає, що до 2025 року здебільшого буде завершено реформування 
енергетичного комплексу України, досягнуто першочергових цільових показників з безпеки та 
енергоефективності, забезпечено його інноваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним 
сектором ЄС. 

ЕСУ  розроблено  в контексті  Стратегії  сталого розвитку «Україна-2020»,  затвердженої 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, яка, зокрема, передбачає 

реформування енергетики та реалізацію програми енергоефективності в межах визначеного вектора 
подальшого розвитку. 

- Стратегія розвитку Київської області заходів з реалізації у 2021-2027 роках затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII. 

Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 
Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки визначені відповідними нормативно-
правовими актами, зокрема: 

- Законом України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням Цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року (затверджена Указом Президента України від 30 вересня 
2019 року № 722); 

- Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 
також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 
932 (зі змінами); 

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про затвердження методики розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та 
планів заходів з їх реалізації» (зі змінами); 

- рішенням Київської обласної ради від 19 грудня 2019 року № 789-32-VII  «Про затвердження 
Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки». 

У ході процесу підготовки плану заходів максимально широко використовувалися 
методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що 
застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та 
інструментів, що були використані для визначення сфер втручання, передбачав: 
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Партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом консультацій та на основі 
консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського 
суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін. 

Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської 
підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної 
відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити 
лише власні інтереси. 

Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а 
саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм). 

Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на 
регіональному рівні через розробку спільних заходів. 

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проєктів з метою 
максимально ефективного використання наявних ресурсів. 

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах 
нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією. 

Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до 
ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку. 

Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для 
найбільш ефективної реалізації. 

Стратегія ставить перед собою амбітну мету та важливе завдання – Київщина має стати 
лідером серед найбільш розвинених областей і наблизитись за показниками людського та 
економічного розвитку до м. Києва, взірцем реформаторського регіону на шляху до європейської 
інтеграції України, територією унікальних природних ресурсів, де збережено історико-культурну 
спадщину та національні традиції українського народу, перетворитися на комфортний для 
проживання регіон, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини. 

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись на 
розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити 
досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно 
поєднуватимуться інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість 
людського капіталу та безпечне довкілля. 

- «Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської 
області на 2019-2022 роки» 

Програму затверджено рішенням Київської обласної державної адміністрації від 30.05.2019 
№563-28-YII. Загальною метою програми є зменшення забруднення навколишнього природного 
середовища, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів області, 
збереження здоров'я населення та проведення інформаційного забезпечення природоохоронної 
діяльності, а також реалізація операційних цілей. 

- «Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 
роки» 

Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017р. №301-14-VП. 
Метою програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, 
утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище та здоров'я людини, розширення і модернізація діючих 
потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, використання 
побутових відходів як джерела вторинної сировини, створення ефективної системи управління у 
сфері поводження з відходами, а також реалізація операційних цілей. 

Звіт з виконання науково-дослідної роботи «Розробка регіональної програми формування 
національної екологічної мережі та Регіональної схеми екологічної мережі в Київській області» 
(Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена, 2011 р.) 

- Програма «Питна вода Київщини на 2017-2021 роки». 
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Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VII (зі 
змінами від 24.12.2020 №024-01-VIII). 

Регіональна комплексна програма розвитку лісового (муніципального) фонду Київської 
області на період до 2022 року. 

Програма затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №282- 14-VII, тощо. 
- Київська обласна комплексна програма «Здоров'я Київщини» на 2018-2023 роки. 
Програма затвердження рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21- VII. Метою 

Програми «Здоров'я Київщини» на 2018-2020 роки є розв'язання вказаних проблем шляхом 
поступового виконання завдань (заходів) Програми у певний проміжок часу (за роками), визначення 
базових умов розвитку системи охорони здоров'я Київської області, що дозволить забезпечити 
право кожного мешканця міста та села на доступність якісних медичних послуг, створення 
сприятливих умов для раціонального використання бюджетних коштів та умов праці для медичного 
персоналу; кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої 
на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян Київщини на рівні 
розвинутих європейських держав. 

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

Програма затвердження рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 № 300-14- VII (зі 
змінами). Мета Програми «Київщина заповідна» - реалізувати державну політику у сфері розвитку 
заповідної справи на регіональному (обласному) рівні, урізноманітнити склад земель ПЗФ, 
вдосконалити управління системою територій та об'єктів ПЗФ з метою підвищення їх ролі у 
збереженні біотичного та ландшафтного різноманіття, гармонізації суспільних відносин у процесі 
відтворення і невиснажливого використання природних ресурсів, розвитку природоохоронного 
міжнародного співробітництва, а також забезпечення конституційних прав українського народу на 
довкілля, безпечне для життя і здоров'я людини. 

- «Програма охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області 
на 2019-2020 рік» на замовлення Управління інспекції та контролю Броварської міської ради 
Київської області. 

Програмою охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області 
на 2019-2020 рік передбачено розширення існуючої мережі вимірювальних приладів для 
автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в місті (далі — мережа), для чого 
необхідне додаткове обладнання. Зокрема, компактні станції автоматичного спостереження, в тому 
числі — багатокомпонентні газоаналізатори 604ЕХ20-С-ХХХХ, мобільні переносні 
багатокомпонентні газоаналізатори типу 604ЕХ20-П.  

Замовник роботи у відповідності до чинного в Україні природоохоронного законодавства, 
орієнтована на виконання пріоритетних заходів, визначених «Основними напрямами державної 
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки», відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 26.06.1991 р., Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.06.1996 р. за № 1147 (із змінами: 
Пост. КМУ від 25.09.2015 р.) реалізації відповідних положень Конституції України (ст. 13, ст. 16), 
Земельного кодексу України, Закону України «Про відходи» та враховуючи - «Методичні 
рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання» від 04.12.06 р. за №367. була розроблена і впроваджена автоматизована система 
екологічного моніторингу атмосферного повітря (АСЕМА). 
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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 

Оцінка стану довкілля с. Погреби Броварського району Київської області. 
Характеристика довкілля Броварського району Київської області наведена згідно з даними 

регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Київської області у 2020 
році, яка підготовлена працівниками Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації, веб-сайту Головного управління статистики у Київській області, 
Екологічного паспорту Київської області. 

Доповідь про стан навколишнього природного середовища Київської області є одним з 
основних  документів,  створених  з  метою  узагальнити  та  систематизувати  спостережну, 
статистичну та науково-дослідницьку екологічну інформацію про стан довкілля, про заходи з його 
збереження та охорони, які були здійснені обласними організаціями і установами у 2019 році.  
Доповідь  про  стан  навколишнього  природного  середовища  у  Київській  області  –  це щорічний 
випуск об’єктивної аналітичної інформації про екологічний стан Київської області, яка є 
необхідною для вирішення екологічних проблем області. Вона містить комплексну оцінку довкілля 
регіону, що має сприяти зміцненню потенціалу суспільної свідомості, підвищенню компетентності 
всіх тих, хто ухвалює відповідальні для суспільства і сталого розвитку рішення.  

Доповідь  містить  узагальнені  та  аналітичні  матеріали  про  використання,  охорону  і 
відтворення природних ресурсів регіону, державний екологічний моніторинг довкілля, 
державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, 
впровадження еколого-економічних реформ, здійснення регіональних та національних екологічних 
програм, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами виробництва, 
радіаційну безпеку, вплив якості довкілля на стан здоров’я населення, екологічне інформування  
населення,  освіту,  громадські  екологічні  рухи,  стан  і  перспективи  наукових досліджень в галузі 
екології та раціонального природокористування, міжнародне співробітництво  з  питань  охорони  
довкілля.  Підведено  підсумки  та  визначено  основні пріоритети екологічної політики в області. 

Село Погреби є адміністративно-територіальною одиницею в складі Зазимської об’єднаної 
територіальної громади, Броварського району, Київської області. Погреби – село районного 
підпорядкування Броварського району та розташоване на відстані 20 км від районного центру м. 
Броварів та за 2 км на північ від житлового масиву Вигурівщина-Троєщина м. Києва.  

Село  має  вдале   географічне   положення.   Зовнішні   транспортні   зв’язки   з м. Бровари та 
з м. Києвом, приміською зоною, іншими населеними пунктами здійснюються автомобільним 
транспортом по автодорозі Т1008, що поєднана вул. Погребський Шлях. Територія села складається 
з багатоквартирних будинків, приватного сектора та виробничих територій. Загальна площа землі в 
адмінмежах Погребської сільської ради — 2475,8 га. з населенням 2 664 особи, але фактично в селі 
проживає разом з незареєстрованими мешканцями понад 4 тисячі осіб. Межує на північному сході 
з с. Зазим'я. На сході і південному сході оточене мішаним лісом, із заходу і півночі — розташовані 
придеснянські луки. 

Чисельність наявного населення в селі, як і в переважній більшості регіонів України, 
природний рух населення був від’ємним, тобто смертність населення перевищувала 
народжуваність. Але, за останні роки в селі спостерігається перевищення народжуваності над 
смертністю, тому природний рух є додатнім. Позитивні зміни в природному русі населення 
пояснюються, зокрема, розташуванням в зоні впливу Києва, що обумовлює додатне сальдо міграції, 
в складі якого переважають молоді групи населення та збільшення чисельності внутрішніх 
мігрантів, починаючи з 2014 р. Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, 
формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та 
добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, 
що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і 
відтворення населення, є тривалим і складним процесом. 
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Інженерну інфраструктуру на території села та сільської ради забезпечує два комунальні 
підприємства КП "ПОГРЕБСЬКЕ" та КП "АКВАБУДСЕРВІС-ПОГРЕБИ", які надають послуги з 
водопостачання, водовідведення та послуги з благоустрою території в тому числі і вивезення 
твердих побутових відходів. Водопостачання по селу відсутнє, окрім будівель школи, дитсадка, мед 
амбулаторії. Також слід відмітити повну електрифікацію населеного пункту, включно з вуличним 
освітленням, газифікацію будинків і квартир, телефонізовано та радіофіковано значну частину 
будинків (квартир) - ПАТ «Укртелеком». Стільниковий зв’язок забезпечується операторами: 
Київстар, МТС, Лайф. Інтернет - зв’язком забезпечено 60% населення. Дану послугу надають: ПАТ 
«Укртелеком», фірма Альтаїр, Фрінет. 

Загальна інформація 
 Фізико-географічна характеристика  
Село розташоване у центральній частині Київської області, на межі зони Чернігівського 

Полісся і Північної лісостепової області Дніпровської терасової рівнини. Рельєф території 
рівнинний, представляє собою слабохвилясту рівнину басейну р. Дніпро, з незначним нахилом з 
південного сходу на північний схід. Абсолютні відмітки поверхні території становлять від 92,1 до 
98,6 м.  

Поверхневі води представлені невеликими ставками (копані), малими струмками з 
меліоративними каналами, що поєднані з місцевими заплавами та впадають в притоки р. Десна. У 
межах села ставки під час весняних паводків можуть затоплювати прилеглі території. 

На сьогоднішній день, територія детального плану представлена землями 
сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами існуючою житлової забудови та 
не мають дорожньої вуличної мережі. Сполучається територія проектування, лише ґрунтовими 
дорогами від центральної вулиці Погребський Шлях, яка поєднана з автомобільною дорогою 
територіального значення Т1008 (м Київ -  м.Остер). 

Найближчі ділянки житлової забудови знаходяться на відстані понад 1800 метрів від території 
проектування в східному напрямку. 

Згідно затвердженого Генерального плану села Погреби дана територія за функціональним 
призначенням належить до перспективної житлової та громадської  забудови. 

 Рисунок 2 – Викопіювання з ГЕОПОРТАЛУ адміністративно-територіального устрою України 
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Геологічна будова  
Район приурочений до північно-східного схилу Українського кристалічного масиву. У 

геологічній будові території району приймають участь кристалічні породи докембрію і продукти їх 
руйнування, відклади мезозою (породи тріасової, юрської, крейдової систем), кайнозою 
(палеогенової, неогенової і четвертинної систем). Четвертинні відклади перекривають суцільним 
чохлом всю територію, залягаючи на розмитій поверхні неогенового, палеогенового і юрського 
віків. 

У віковому відношенні вони представлені нижньо-, середньо-, верхньочетвертинними та 
сучасними відкладами. Головну роль серед них відіграють алювіальні, еолово-делювіальні та 
еолово-алювіальні відклади. Літологічно вони представлені пісками, суглинками, лесами, 
лесовидними суглинками загальною потужністю не більше 3,0 – 4,0 метрів. 

В геологічній будові приймають участь відклади юрської, крейдової, палеогенової, неогенової 
і четвертинної систем.  

Юрські відклади представлені алевролітовими глинами, піщаниками, іноді пісками і 
вапняками у вигляді прошарків і лінз. Потужність прошарку близько 8,5 м. 

Відклади крейдової системи представлені кварцево-глауконітовими мілкозернистими пісками 
сеноманського ярусу. Потужність їх невелика і дуже непостійна. Літологічно верхня частина товщі 
представлена пісками, що глибше переходять у піщаники. 

Палеогенова система представлена трьома свитами: Бучакською, Київською і Харківською. 
Відклади Бучакської свити представлені пісками з прошарками піщанику і глин, потужністю 
близько 10-20 м. Відклади неогенової системи представлені утвореннями Полтавської свити і 
горизонтом строкатих глин. Відклади Полтавської свити приурочені до водороздільних площин і 
представлені товщею пісків і глин потужністю 3-20 м. Четвертинні відклади суцільним чохлом 
покривають всю територію і відсутні лише на невеликих ділянках схилів річних долин і балок. 
Представлені вони пісками, глинами, суглинками моренними і лесовидними. Загальна потужність 
їх складає 5-25 м. 

Гідрогеологічні умови  
Гідрогеологічні умови визначаються розташуванням в зоні сполучення осадових відкладів 

Дніпровсько-Донецької западини з кристалічними породами докембрійського кристалічного 
масиву. 

Підземні води приурочені до різних стратиграфічних горизонтів, а практичне значення має 
водоносний комплекс четвертинних відкладів і водоносний горизонт Бучаксько-канівських і 
Сеноманських відкладів. 

Водоносний горизонт Бучаксько-канівських і Сеноманських відкладів має поширене 
розповсюдження. Водоутримуючі породи – піски різного гранулометричного складу з прошарками 
піщанику і стягненнями кремнію у нижній частині товщі потужністю від 30,6 до 40,0 м. 

 Інженерно-будівельна оцінка  
Відповідно “Схеми інженерно- геологічного районування України”, М 1:500000, територія 

відноситься до категорії незначної складності інженерно-геологічних умов освоєння. 
Підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності (СНиП II-28-73). 
В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2006 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) 

відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового громадського, 
промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості територія 
відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно карт „В” для проектування та будівництва 
об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 
1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу 
може призвести до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія відноситься до 
несейсмічної зони (5 балів) та „С” для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають 
коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, 
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пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних 
ситуацій державного рівня, території відноситься до сейсмічних зон (6  балів відповідно). 

Таким чином, інженерно-будівельні умови ділянки характеризуються переважно як 
сприятливі. Ухили поверхні не перевищують 8%, рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині 
нижче 2,5м, а лише наявні незначні ділянки порушених територій. 

Ґрунтові умови на окремих ділянках характеризуються І типом просідання. Для   детального 
визначення   прояву   цих   факторів   необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні 
властивості основ фундаментів і ґрунтових вод, що здійснюється на конкретній ділянці будівництва. 

Ґрунтовий покрив  
Грунтовий покрив території характеризується малогумусними дерново-слабо і 

середньопідзолистими оглеєними супіщаними і суглинистими ґрунтами. Ґрунтоутворюючими 
породами є водно-льодовикові і алювіальні супіщані та піщані відклади. Ґрунти відповідають нижче 
середньому рівню природної родючості і сприятливі для озеленення зональними дерево-
чагарниковими насадженнями. Заплавні ділянки представлені сірими опідзоленими оглеєними 
ґрунтами. Потужність ґрунтового покриву становить у середньому до 0,5 м. 

Згідно «Карти загального сейсмічного районування території України» (ЗСР-2004-А,В; ДБН 
В.1.1-2014 «Будівництво в сейсмічних районах України») місто Боярка розташоване поза межами 
зони сейсмічної небезпеки. 

При проведенні будівельних робіт, відповідно вимог СНиП ІІІ-10-75 (Благоустройство 
територии, розділ 10, п. 1.6), підлягає зняттю родючий шар ґрунту потужністю 20,0 см з 
послідуючим використанням для потреб зеленого будівництва. 

Кліматичні умови  
Клімат території атлантико-континентальний з нестійкою зимою, похмурою, з частими 

відлигами і туманами, теплим літом. 
У кліматичному відношенні територія характеризується сприятливо-комфортними умовами. 

Характеристика окремих елементів клімату подана за даними багаторічних спостережень на 
метеостанціях “Бориспіль”, “Київ”, “Обсерваторія” із урахуванням вимог ДСТУ НБВ 1.1-27:2010 
"Будівельна кліматологія". 

Температура повітря: 
- середньорічна + 6,8ºС, 
- абсолютний мінімум – (-36 ºС), 
- абсолютний максимум + 39 ºС. 
Розрахункова температура: 
- самої холодної п’ятиденки – (-22 ºС), 
- зимова вентиляційна – (-10,1 ºС). 
Опалювальний період: 
- середня температура – (-1,4 ºС), 
- період - 191 доба. 
Тривалість безморозного періоду: 
- середня - 168 днів. 
Глибина промерзання ґрунту: 
- середня - 76 см, 
- максимальна - 130 см. 
Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %. 
Атмосферні опади: 
- середньорічна кількість - 495мм; 
- середньодобовий максимум - 41мм, 
- спостережний максимум - 103 мм 
Висота снігового покриву: 
- середньодекадна - 28 см, 
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- максимальна - 75 см. 
Кількість днів із стійким сніговим покривом - 102. 
Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: 
- холодний період – ПнЗх – (17,3 %), 
- теплий період - ПдЗх – (4,3 %). 
Особливі атмосферні явища (середнє/максимум днів)): 
тумани - 26/42днів, 
заметілі - 46/65 днів, 
грози - 30/42 днів, 
град -15/3 днів. 
Максимальна швидкість вітру (можлива): 
- 18 м/с - кожний рік, 
- 20-21 м/с - один раз в 5-10 років, 
- 22-23 м/с – один раз в 15-20 років. 

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 
Період року Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх Штиль 

МС“Бориспіль ” 
Теплий період 14,0 11,1 8,4 10,6 9,4 12,9 13,9 19,7 8,3 
Холодний період 9,4 8,8 9,6 17,6 11,8 16,4 12,4 14,0 3,2 
Рік 12,1 10,1 8,9 13,5 10,4 14,3 13,2 17,3 5,6 

 
З точки зору кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви 

несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики, в тому числі і на 
стан здоров’я населення.  

Тумани. Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю 
до 4 годин. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 
200-250 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні магістральної вуличної мережі, 
транспортних розв’язок.  

Стосовно стану здоров’я населення прояви туманів не є критичними враховуючи, що 
планувальною організацією території кварталу передбачається виключення замкнутих просторів, 
які могли перешкодити аерації території.  

Град. Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує прояву 1,5 днів/рік. Середня тривалість 
граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних збитків 
зеленому господарству.  

Враховуючи коротку плинність прояву даного фактору, прямої дії щодо стану здоров’я 
населення даний фактор не створює.  

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що дана територія 
відноситься до 4 району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз на 10 
років дане явище в місцевих умовах отримує прояв, що може призвести до руйнування легких 
металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.  

В умовах спокійного рельєфу, та планувальної організації території підвищені ризики прояву 
травматизму оцінюються як мінімальні.  

Інсоляція. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування територія, що 
розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними 
умовами для проживання. 

Промисловість 
Потенціал в сфері промисловості село має значний. Різні промислові об’єкти та складські зони 

займають значну територію села.. За даними соціально-економічного паспорта села на його 
території знаходиться декілька значних промислових об’єктів які здійснюють свою діяльність та 
мають велику потенційну потужність, будівлі і споруди, інфраструктуру (ПСП «Модифікатор-
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АГРО», ТОВ «ПКП «Укрпелетекспорт», ТОВ «АКВА РОДОС», ТМ «ПЛЮШКІН», ТОВ «Погреби 
АГМ» та інші). 

Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету, варто назвати такі,  як: 
ТОВ «Погреби –АГМ»,   ПП «СВ», ТОВ « СВГ-ТРАНС», ФОП «Богатир Т.О.», ТОВ«МАНГО-
ГРУП»,ТОВ «КОДІС», ТОВ «ТОП», ТОВ «ОБЛМЯСТОРГ», ДП «ПРОПАН», «АВАНТАЖ7», ТОВ 
«ФОРА» та ряд приватних підприємців. 

Соціальна сфера та сфера послуг 
Торговельну діяльність на території села забезпечують ряд продуктових та господарсько-

будівельних магазинів, кіосків, місцевий ринок. На території села працює 11 закладів громадського 
харчування (кафе-ресторанів), 4 АЗС, СТО, шино монтаж, аптечний кіоск. 

В 2017 році введено в експлуатацію магазин-склад будівельних матеріалів «АНЖІО», 
супермаркет «Фора», а у 2018 році -  магазин-склад продовольчих товарів «Пандіон», 
автотранспортне підприємство, ресторан «Іділіо».  Поруч з кав’ярнею по вул. Погребський шлях 
відкрилися квітковий магазин, заклад харчування «4*4», автомийка. 

Побутове обслуговування здійснює швейна майстерня, майстерня по ремонту взуття, салони 
краси,  перукарня та сауна. 

Також у селі є: пожежна команда, відділення «Ощадного банку», поштове відділення зв'язку. 
На території  населеного пункту  розташована  Українська православна Церква  «Успіння 
Богородиці», футбольний клуб «Десна», ансамбль народної пісні «Берегиня», молодіжний ансамбль  
«Рута», бібліотека (сільська та шкільна) та інше. 

 Освіта 
 З метою надання освіти на території сільської ради функціонує комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Лісова пісня» та Погребська ЗОШ І-ІІІ ступенів на 450 місць, а 
відвідує школу - 270 школяра, що становить 60,0% її потужності в тому числі 26 вчителів.   

Потужність ДНЗ «Лісова пісня» становить 80 місць, відвідує - 100 дітей, що становить 125% 
його потужності, з працюючим персоналом - 8 чоловік.  

Також на базі ФК "Десна" створено дитячу футбольну школу, в якій навчаються 79 вихованців. 
Будинок культури с. Погреби  перебуває у приватній власності фізичної особи і фактично не 

функціонує за цільовим призначенням.   
І хоча в селі фактично відсутній Будинок культури, культурно-масові заходи для жителів села 

проводяться регулярно, так для мешканців села проводяться масові заходи до свят, пам'ятних дат, 
тематичні вечори, концертні програми до новорічних свят, «Різдвяні зустрічі з колядками», до Дня 
8 березня, до Великодня, до Дня Конституції України, до Дня Незалежності України, «Свято села», 
День Прапора, Свято квітів, Свято урожаю, День футболу, День захисника України, День Святого 
Миколая вечори відпочинку для молоді та інші.  

Досить активно за минулий рік почав працювати ансамбль  «Рута».  Колектив брав участь в 
цілому ряді концертів та заходів сільського і районного значення. 

Стан здоров’я населення 
Медичне обслуговування населення здійснює «Погребська медична амбулаторія  загальної 

практики сімейної медицини», яка забезпечена сімейним лікарем, стоматологом, педіатром, 
акушером, фельдшером, яку відвідує в середньому 40 чол. на день. Персонал медамбулаторії 
нараховує 9 осіб. На виконання медичної реформи, проведено заходи по реєстрації  договорів на 
медичне обслуговування, так 1800 жителів с. Погреби обслуговуються в сільській мед-амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини.  

При амбулаторії працює лабораторія. У жителів села є можливість отримати лікування на 
денному стаціонарі, що працює при амбулаторії.  

У приміщенні мед амбулаторії функціонує аптечний пункт. 
В той же час навантаження на лікувальні заклади з року в рік зростає у зв’язку із загальним 

погіршенням стану здоров’я населення регіону внаслідок радіоактивного впливу, екологічних 
проблем (великий обсяг забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми), внаслідок 
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чого з року в рік зростає кількість випадків дизентерії, збільшується захворюваність на кишкові 
інфекції та вірусний гепатит. 

Для характеристики існуючого стану здоров’я населення використовувалися дані 
статистичної звітності КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР за 2018 рік (форма №12 Звіт про 
захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-
профілактичного закладу). У структурі захворюваності дітей віком 0-14 років включно перше місце 
займають хвороби органів дихання 15,77% від загальної кількості зареєстрованих захворювань у 
дітей цієї вікової групи. Друге місце займають хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 
тканини – 12,34 %, третє – хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну 
речовин (10,65%), далі – хвороби ока (9,62%), нервової системи (7,86%), хвороби шкіри та 
підшкірної клітковини (7,45%), інші хвороби – 36,31%. 

У дітей підліткового віку (15-17 років включно) структура захворюваності значно 
відрізняється: на перше місце вийшли хвороби ендокринної системи, розладу харчування, 
порушення обміну речовин (27,32%), на другому місці залишились хвороби кістково-м'язової 
системи та сполучної тканини (23,26%), далі слідують хвороби системи кровообігу (8,57%), шкіри 
та підшкірної клітковини (8,24%), хвороби ока (5,49%), хвороби сечостатевої системи (5,02%), інші 
хвороби – 22,1%. 

В структурі рівня поширеності та захворюваності за класами хвороб серед дорослих 18 років 
і старші серед усіх класів хвороб найбільша питома вага хвороб ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин ендокринної системи, розладу харчування, порушення 
обміну речовин (16,32%), на другому місці хвороби системи кровообігу (12,64%), на третьому – 
хвороби ока та придаткового апарату (11,15%), далі новоутворення (9,12%), хвороби сечостатевої 
системи (7,98%), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (7,10%), інші хвороби – 35,69%. 

Протягом останніх років залишаються не вирішеними ряд питань щодо поліпшення стану 
водопостачання у с. Погреби. На теперішній час жителі села використовується питна вода із власних 
криниць, якість якої не відповідає держстандарту по вмісту заліза та загальній жорсткості. 

Якість питної води напряму залежить від якості водойм, в які здійснюється скид неочищених 
промислових та госп-побутових стічних вод підприємств та населення.  

Недотримання схеми санітарної очистки-основного організаційного документу, розроблення 
якого входить до повноважень місцевих рад та передбачено ст. 10 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів» та ст. 21 Закону України «Про відходи», не дозволяє 
утримувати територію в належному санітарному стані, призводить до створення стихійних 
сміттєзвалищ по всій території села, в тому числі і в водоохоронних зонах, не дає можливості 
утримувати в належному санітарному стані ділянки, які є не закріпленими.  

Як правило приділяється увага центральним вулицям села та парку і скверам біля сільради, 
решта території залишається без достатньої уваги комунальних служб і поступово забруднюється. 
Вищезазначене може сприяти виникненню та розповсюдженню інфекційних хворобам серед 
населення. 

Проблемним питанням для села щодо попередження масових спалахів інфекційних 
захворювань, інфікування навколишнього середовища, є відсутність централізованої каналізації  та 
будівництво локальних очисних споруд. 

На території села є підприємства, де не витримується санітарно-захисна зона. Їх виробнича 
діяльність може призвести до забруднення навколишнього середовища, бути причиною виникнення 
захворювань серед населення. Доцільним є перенесення підприємств – забруднювачів з зони 
житлової забудови у комунально-складську та промислову. 

Рекреаційні зони та об’єкти природно -заповідного фонду 
Відповідно до статті 63 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, призначені для 
організованого масового відпочинку населення і туризму. 
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Улюбленим місцем відпочинку дітлахів та матерів з дітьми  в центрі села залишаються  
сільський стадіон  та дитячий майданчик. Протягом 2018 року було споруджено  2  нові дитячі 
майданчики: по вул. Некрасова та по вул. Столична, на території Погребської ЗОШ введено в 
експлуатацію універсальний спортивний майданчик для занять спортом. Поряд з селом розкинулися 
великі лісові масиви, що створюють сприятливий мікроклімат. Частина лісів Дарницького лісництва 
переведена в рекреаційно-оздоровчу категорію та окремі об’єкти рекреації (санаторії, дитячі табори, 
будинки та бази відпочинку та інші). 

Умови для організації масового відпочинку в Погребах та у прилеглих населених пунктах є 
«зеленого» туризму та виїздів «на уїкенд», зокрема – до річки Десна.  

Стан атмосферного повітря 
Атмосферне повітря є одним з основних життєво-важливих елементів навколишнього 

природного середовища. Чисте повітря – головне з необхідних умов здоров’я та благополуччя 
людини. 

Показники на час проектування документу планування знаходяться в межах нормативних 
величин (ДСН 173-96) і не перевищують 1 ГДК. Міські спостереження за станом повітря 
проводяться Центральною геофізичною обсерваторією гідрометслужби України на стаціонарному 
пості №1 (м. Бровари, вул. Петлюри Симона). 

Рівень забруднення атмосферного повітря по місту Бровари та його околиці за значенням 
"ІЗА" дорівнював 3,2 і характеризувався як низький. 

Основним потенційним джерелом забруднення повітря є зовнішній автотранспорт. При цьому, 
фактор забруднення не відноситься до планувальних обмежень, він знаходиться в постійно 
динамічному стані і залежить від багатьох складових. Система організації дорожнього руху, яка 
намічена комплексом заходів генерального плану села, направлена на вирішення даної проблеми. 

В с. Погреби працюють підприємства, які можуть впливати на антропогенне забруднення 
атмосферного повітря. 

Значний внесок у викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюють пересувні 
джерела – автомобільний, залізничний, авіаційний транспорт. 

Внесок викидів автотранспорту в Україні знаходиться в межах 30-50 % від загального обсягу. 
У містах з менш розвиненою промисловістю внесок автотранспорту в сумарне забруднення 
атмосферного повітря зростає і в окремих випадках досягає 65-90%. Головна екологічна проблема 
міст – занадто швидке збільшення кількості особистих транспортних засобів, низька якість палива, 
підвищений в ньому вміст сірки і недостатньо якісне техобслуговування. 

Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що найбільшу токсичність має вихлоп 
карбюраторних ДВС за рахунок більшого викиду СО, NOx, CnHm і ін. Дизельні ДВЗ викидають у 
великих кількостях сажу, яка в чистому вигляді не токсична. Однак тонкодисперсні частинки сажі 



22 
 

несуть на своїй поверхні частки токсичних речовин, у тому числі і канцерогенних. Сажа може 
тривалий час перебувати в підвішеному стані в повітрі, збільшуючи тим самим  час впливу 
токсичних речовин на людину. 

Інтенсивний вплив на забруднення навколишнього середовища має також обслуговуючий 
автотранспорт інфраструктури: автозаправні станції, станції технічного обслуговування, склади 
паливно-мастильних матеріалів, автостоянки та інше. Значний внесок в забруднення села вносить, 
також і транзитний автотранспорт, у зв’язку з відсутністю об’їзної дороги. 

У середньому, при пробігу 15 тис. км за рік кожен автомобіль спалює 2 т. палива і близько 26-
30 т повітря, зокрема 4,5 т кисню, що в 50 разів більше потреб людини. При цьому автомобіль 
викидає в атмосферу (кг/рік): чадного газу – 700, діоксиду азоту – 40, незгорілих вуглеводнів – 230, 
тонкодисперсних твердих речовин – 2-5. 

За даними Головного управління статистики у Київській області протягом 2017-2019 років 
спостерігалось збільшення викидів діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферу.  

Показники викидів діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря 

  

Обсяги викидів діоксиду сірки 

усього, 
тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 
джерелами 

пересувними 
джерелами1 

на 1 особу, кг 
на 1 км2  площі 
регіону, кг 

2017 14,2 14,2 … 8,2 506,6 

2018 34,3 34,3 … 19,5 1220,8 

2019 33,3 33,3 … 18,7 1182,8 

 Обсяги викидів діоксиду азоту 

2017 4,7 4,7 … 2,7 168,9 

2018 6,7 6,7 … 3,8 239,8 

2019 8,7 8,7 … 4,9 309,5 

 
Аналізуючи показники забруднення повітряного басейну, що включає обсяг викидів 

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

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

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

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

З метою моніторингу атмосферного повітря у м. Бровари встановлено стаціонарний пост на 
якому здійснюють заміри двоокису сірки, двоокису азоту, окису вуглецю, сірководню, аміаку, 
озону, окису азоту, а також метрологічні параметри та рівень радіаційного забруднення, які 
автоматично відображатимуться на веб-додатку «Моніторинг довкілля» до сайту департаменту 
екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.  
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Стаціонарний пост розміщено в м. Бровари, вул. Черняховського, 20  і знаходиться в зоні 
впливу автодоріг з інтенсивним рухом та промислової зони. Стан забруднення атмосферного 
повітря окремими речовинами представлені на рисунку 3, що свідчить про відсутність зафіксованих 
перевищення гранично допустимих концентрацій під час розробки проекту детального плану 
території, що розглядається.   

Рисунок 3 – Стан забруднення атмосферного повітря  
Стан природних вод, водопостачання та водовідведення 
Поверхневі води представлені невеликими ставками (копані), малими струмками з 

меліоративними каналами, що поєднані з протаками річки Десна. У межах села ставки під час 
весняних паводків можуть затоплювати прилеглі території. Найбільшою водоймою є –  озеро 
Удитинське з найбільшим за площею дзеркалом води.  

Але слід відмітити той факт, що створення гребель, у тому числі і несанкціонованих, поблизу 
витоків створює значне негативне навантаження на водоток. Це призводить до порушення 
гідрологічного режиму річки, підтоплення прилеглих територій. 

Джерелами водопостачання села є підземні води Бучакського та Полтавського водоносних 
горизонтів.  

Для розв’язання проблем з водозабезпеченням населення потрібне залучення інвестицій та 
включення до Державних програм поліпшення водопостачання та водовідведення.  

Кумунальне господарство постійно проводить заходи щодо забезпечення енергозбереження, 
економії водних ресурсів, підвищення якості води і надійності роботи системи питного 
водопостачання, а також науково-технічного забезпечення системи питного водопостачання та 
водовідведення,  власними силами проводить поточні та аварійні роботи. 

Стан поводження з відходами 
 З метою реалізації  Правил благоустрою території с. Погреби проводиться збір  та вивіз 

твердих побутових відходів  від населення  на полігон «Десна-2». На виконання Програми 
поводження з ТВП розпочато  у 2014 році роздільне збирання твердих побутових відходів, що не 
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дало очікуваного результату. В 2016 році  додатково укладена угода  з ТОВ «Грінлайф –ЕКО» на 
вивіз ТВП, яке три рази в неділю збирає сміття зі спеціально облаштованих сміттєвих зупинок. В 
2017 році  сільською радою було  укладено угоду з ТОВ «ЕВЕРЕСТ-ЕКО», яке більш якісно надає 
послуги з вивезення твердих побутових відходів.   

За умови дотримання характеру заявленої діяльності та технологічних процесів екологічний 
стан села не зазнає суттєвого впливу від місць утворення відходів, зберігання, видалення та 
знешкодження промислових відходів. 

На території сільської ради, особливо в лісосмугах є поширеними стихійні звалища ТПВ, які 
призводять до підвищення ризику хімічного та біологічного забруднення поверхневого дощового 
стоку з території села та створюють потенційну загрозу порушення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя. 

Стан забруднення ґрунтів та використання земель 
Найбільші концентрації викидів спостерігаються вздовж центральної вулиці та вулиць для 

руху вантажного транспорту. Викиди мають лінійно-векторне поширення. 
Ареали забруднення поширюються і на житлову забудову. 
За відсутність генплану в минулі роки призвела до хаотичності забудови села та порушення 

містобудівних та архітектурних норм і правил (розташування в центрі села поряд з житловим 
сектором складів, хаотичне розміщення торгівельних кіосків і павільйонів, стихійних ринків). 

Зараз контроль за станом якості ґрунтів на території села  проводиться  відділом лабораторних 
досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний Центр Держсанепідслужби України». 

Дослідження проводяться в зоні впливу транспортних магістралей, промислових підприємств, 
в житловій зоні та рекреаційній зоні за показниками: нафтопродукти, свинець, мідь, нікель, цинк. 
На території дитячих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл за токсикологічними 
показниками: вміст важких металів (марганець, мідь, цинк, нікель), мікробіологічними та 
паразитологічними показниками. 

До даних з порушення та деградації земель можна віднести відкриті землі без рослинного 
покриву, що віднесені до земель, що не надані у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів. 

Фактори впливу та об’єкти, що спричиняють забруднення ґрунтів, порушення та деградацію 
земель. 

Одним з основних чинників антропогенного впливу на земельні ресурси є промисловість та 
транспорт, які впливають на якість ґрунтів через викиди в атмосферу. 

Оскільки основним шляхом забруднення ґрунтів є випадання забруднюючих речовин з 
атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних джерел, слід враховувати показники 
забруднення атмосферного повітря із джерел, що розташовані безпосередньо в населеному пункті, 
а також поблизу. В середньому за останні роки кількість викидів становить 25-30 тис.т на рік, що не 
може не впливати на стан ґрунтів, оскільки в складі викидів присутні сполуки важких металів. 

Для зменшення забруднення ґрунтів на території с. Погреби необхідно запровадити заходи по 
зменшенню викидів у атмосферне повітря та збільшити площі зелених насаджень за рахунок 
листяних порід дерев, збільшити протиерозійні заходи на відкритих ділянках ґрунту. 

Особливу увагу слід приділити питанню розміщення та знешкодження твердих побутових та 
промислових відходів, зокрема тих, що містять важкі метали. 

Фізичні фактори впливу на здоров’я людей та довкілля 
Радіаційні фактори впливу на здоров’я людей та довкілля 
Дослідження радіаційних факторів впливу на здоров’я населення та довкілля проведено на 

основі результатів моніторингу радіаційних показників в навколишньому середовищі. 
Потужність дози гамма-випромінювання в приземному шарі атмосферного повітря 
Загалом похибка вимірювань складає δ±34%. ПЕД не відрізняються від значень попередніх 

років та є характерними для міських територій у даній місцевості. 
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Рівні ПЕД гамма-випромінювання регулюються НРБУ-97 тільки для приміщень, при цьому 
найменшій рівень дії згідно НРБУ-97 складає 30 мкР/год. Рівень ПЕД гамма- випромінювання на 
території проектування коливається у межах 10,1–13,6 мкР/год, при середньому значенні 12,0 
мкР/год, що приблизно в три рази менше за мінімальний рівень дії згідно НРБУ- 97. 

Рівень ПЕД гамма-випромінювання дає змогу оцінити рівень зовнішнього опромінення 
населення. Виходячи з наведених результатів рівень природного зовнішнього опромінення 
населення с. Погреби за останні 5 років знаходився у діапазоні 1,03 – 1,07 мЗв/рік при середньому 
значенні 1,05 мЗв/рік. 

На рисунку 2.9 графічно відображений радіаційний стан с. Погреби під час розробки проекту 
ДПТ. 

Рисунок 2.9 – Радіаційний стан за даними автоматизованого посту 

 
Відповідно до отриманих даних Стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу 

атмосферного повітря Київська область, в м. Бровари, вул. Черняховського, 20  не виявлено 
перевищень гранично-допустимих рівнів радіації. 

Таким  чином,  за   результатами   проведених   досліджень   радіаційних   показників   у 
населеному пункті не виявлено значних коливань або надмірного вмісту радіоактивних речовин в 
об’єктах навколишнього природного середовища. Рівень опромінення населення знаходиться на 
середньому для території України рівні. 

Радіаційні ризики для населення за таких умов складуть для ймовірності фатального раку 
1,6·10-2 і для ймовірності стохастичних ефектів 2,3·10-2 (середній природний радіаційний фон в 
Україні). Слід зазначити, що ці ризики розраховуються для 70 років опромінення. 

При розробці  комплексної  Програми  з  екологічної  безпеки  та  оздоровлення с. Погреби 
необхідно передбачити проведення інвентаризації базових станцій мобільного зв’язку з перевіркою 
наявності дозвільних документів, які відповідають чинному законодавству, виконання контрольних 
вимірів інтенсивності їх випромінювання та, в разі потреби, упорядкування їх розміщення. 

Випадків наднормативних рівнів електромагнітного випромінювання за останні 5 років не 
було виявлено, таким чином, можна зробити висновок щодо відсутності в межах житлової забудови 
джерел наднормативного електромагнітного впливу. 

Джерела акустичного впливу та місця з наднормативним акустичним впливом 
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В межах адміністративної території с. Погреби у відповідності з вимогами ДСП планування 
та забудови населених  пунктів  №173  від 19.06.1996 р., при розробці комплексної Програми з 
екологічної безпеки та оздоровлення необхідно передбачити ідентифікацію джерел 
наднормативного акустичного впливу та розробку заходів щодо зменшення рівнів шуму. 

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

чи інших факторів, в тому числі факторів антропогенного походження. 
Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють біотичні й абіотичні елементи 

природи, багато вчених об’єднують під загальною назвою антропогенні впливи, або антропогенні 
фактори. 

До антропогенних факторів належать усі види створюваних технікою і безпосередньо 
людиною впливів, які пригнічують природу: забруднення (внесення в середовище нехарактерних 
для нього нових фізичних, хімічних чи біологічних агентів або перевищення наявного природного 
рівня цих агентів); технічні перетворення й руйнування природних систем ландшафтів (у процесі 
добування природних ресурсів, будівництва тощо); вичерпання природних ресурсів (корисні 
копалини, вода, повітря та ін.); глобальні кліматичні впливи (зміна клімату в зв’язку з діяльністю 
людини); естетичні впливи (зміна природних форм, несприятливих для візуального та іншого 
сприймання). 

У випадку, якщо документ державного планування «Детальний план території загальною 
площею 175.00 га, для житлової та громадської забудови, в с. Погреби, Броварського району, 
Київської області» не буде затверджено, то суттєвих змін в поточному стані довкілля не 
прогнозується.  

Без проведення відповідних інженерних заходів, інженерно-геологічні умови будівництва на 
території ділянки більш ймовірно залишиться на тому ж рівні, що і сьогодні. Виконання необхідних 
заходів та раціональне використання земельних ресурсів при освоєнні території є особливо 
важливим для досягнення цілей та забезпечення умов сталого соціально- економічного розвитку 
села. 

Одним із позитивних факторів затвердження ДПТ є те, що на території орієнтовною площею 
175.0 га буде виконано благоустрій території, а саме, будуть влаштовані споруди для відведення 
поверхневих вод, дощової каналізації, створені елементи благоустрою, буде забезпечено освітлення 
проходів, встановлено контейнери для сміття рівномірно по всій території. 

Найголовнішим  фактором  є  те,  що  за  умови  використання  належним чином даної території 
призведе до покращення умов проживання населення, зростання економіки регіону, з’являються 
нові робочі місця, розвинеться інфраструктура.  
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Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА 
СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 
 

Проект детального плану території «Детальний план території загальною площею 175.00 га, 
для житлової та громадської забудови, в с. Погреби, Броварського району, Київської області», 
виконаний з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень та урахування раціонального 
розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах 
території, що проектується. Планувальна структура детального плану визначалася технологією 
виробництва, транспортними зв’язками виробничих і допоміжних будівель і споруд, існуючим 
рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. 

Рішеннями детального плану визначено функціональне призначення території та параметри 
забудови, з розміщенням мереж та об'єктів інженерної інфраструктури, а також розроблено проект 
містобудівних умов та обмежень. 

За функціональним використанням територія проектування розділяється на зони: 
- зона житлової забудови; 
- зона громадської забудови; 
- зона інженерної інфраструктури; 
- зона відпочинку. 

Розподіл площі відповідно до функціонального зонування території 
№ Назва функціональної зони  Площа, га       % Примітка 
1 Житлова  107,8840 62.36 
2 Громадська 6.3458 3.67 
3 Озеленення(водойми)  6.6620 3.85 
4 Інженерних об’єктів (з охоронними зонами) 1.5120 0.87 

5 
Території загального користування(вулиці і 
проїзди, майданчики відпочинку, спорту)

50.5962 29.25  

Всього 173.0000 100 
Проектна 
територія 

 
Техніко-економічні показники детального плану території 

№ Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий стан 
Розрахунковий 

термін 

1 2 3 4 5

1. Територія    

 Територія ділянки в межах проектування га 175,00 га згідно 
рішення 

173.0000 

 у тому числі:    

1.1 - площа території житлових ділянок - // -  107.8840 

1.2 - площа території громадської забудови  - // -  6.3458 

1.3 - площа території інженерної інфраструктури - // -  1.5120 

1.4 - площа території вулиць в червоних лініях  - // -  50.2020 

1.5 -площа зелених насаджень - // -  6.5350 

1.6 -площа водойм - // -  0.1270 

1.7 - площа дитячих та спортивних майданчиків - // -  0.1580 

1.8 -інші території(доріжки, та ін.) - // -  0.2362 

2. Чисельність мешканців, всього чол.  2739 

3. Щільність мешканців чол./га  15.8 

4. Кількість житлових будинків шт.  913 

5. Площа житлової ділянки га  0.0650-0.1450 
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 Інженерне обладнання    

6. Водопостачання    

6.1. Водоспоживання, всього м3/добу  602,58 

6.2. Довжина мереж км  27.000- //  

7. Каналізація    

7.1 Сумарний об'єм стічних вод м3/добу  602,58 

8. Електропостачання    

 Розрахункова потужність  кВт  1016.5 

9. Теплопостачання    

 Споживання теплове МВт/год  1.080 

10. Газопостачання    

 Витрати газу, всього м3/год  5660.6 

11. Охорона навколишнього середовища    

 Санітарне очищення т/рік  1259.94 

12. Довжина вулиць м  28050 

 
Проектні санітарно-захисні та охоронні зони приймаються згідно діючих державних 

будівельних та санітарно-гігієнічних норм. 
Дані про види і кількість матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати: 
№ Види впливу Ступінь впливу при експлуатації об’єктів 

1 
Вплив на ґрунти, флору і 
фауну, заповідні 
об’єкти  

Вплив на земельні ресурси, флору і фауну, заповідні об’єкти – відсутній. 

2 
Вплив на геологічне 
середовище 

Вплив на геологічне середовище в межах нормативних вимог. Планова 
діяльність не матиме негативних ендо- та екзогенних впливів. 

3 Вплив на водні ресурси Негативний вплив на водні ресурси відсутній. 

4 

Вплив на атмосферне 
повітря 

Потенційними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря по об’єктах житлової забудови є: 

робота двигунів внутрішнього спалювання легкових автомобілів при їх 
розігріві, заїзді-виїзді, маневруванні (неорганізоване джерело) – 913 
житлових будинків; 
попри спалюванні палива (газу природного) в енергетичних установках, в 
атмосферу виділяються основні шкідливі речовини: оксид вуглецю, 
оксиди азоту (в перерахунку на двоокис азоту), речовини парникового 
ефекту – діоксид вуглецю, азоту(І)оксид, метан та (є ймовірність) 
важкі метали – ртуть. 
При роботі двигунів внутрішнього згорання(ДВЗ) – при їх розігріві, заїзді-
виїзді, маневруванні автомобілів, атмосфера забруднюється окисами 
азоту (в перерахунку на двоокис азоту), оксидом вуглецю та насиченими 
вуглеводами.

5 
Вплив на навколишнє 
соціальне середовище  

Планова діяльність об’єктів на навколишнє соціальне середовище має 
позитивний характер 

6 
Вплив на навколишнє 
техногенне середовище 

Будівництво і експлуатація об’єкту не спричинятиме додаткового 
негативного впливу на техногенне навколишнє середовище 

 
Екологічні обмеження 
Екологічними  обмеженнями  в  даному випадку є  дотримання  санітарно-захисної  зони, 

охоронної зони, протипожежних розривів. 
Планувальним обмеженням на території ДПТ є лінії регулювання забудови, межі земельних 

ділянок суміжних землекористувачів та нормативні санітарні зони основних діючих об’єктів. 
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Відповідно до п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж» для повітряних ліній 

електропередач, трансформаторних підстанцій та кабельних ліній встановлюються охоронні зони 
розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкта. 

- охоронна зона для ПЛ-0,4 кВ становить 2 м (санітарно-захисна зона не встановлюється); 
- охоронна зона для ПЛ-10 кВ становить 10 м (санітарно-захисна зона не встановлюється); 
- охоронні зони електричних мереж для трансформаторних підстанцій встановлюється на 

відстані 3 м від огорожі або споруди; 
- охоронна зона від кабельної лінії електропередач – 2 м; 
- охоронна зона від газопроводу високого тиску I категорії – 10 м; 
- охоронна зона від газопроводу високого тиску II категорії – 7 м; 
- охоронна зона від мережі водопроводу – 5 м; 
- охоронна зона від мережі відведення поверхневих стічних вод – 3 м; 
- охоронна зона від мережі напірної каналізації – 5 м; 
- охоронна зона від компресорної станції – 50 м; 
- охоронна зона від ГРС – 150 м; 
- санітарно-захисна зона від ГРС – 300 м; 
- санітарно-захисна зона від комунального об’єкта – 400 м. 
Відповідно до ст. 14 Закону України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів” земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах 

магістральних газопроводів, не вилучаються у їх власників і користувачів, а використовуються з 
обмеженнями, встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Особи винні 
у порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних газопроводів, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність. 

Підприємства, які здійснюватимуть діяльність з обслуговування населення на території, що 
розглядається ДПТ повинно забезпечити дотримання гранично-допустимих викидів забруднюючих 
речовин. Згідно проведених розрахунків викидів і на їх підставі проведених розрахунків 
розсіювання максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-
захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови не повинні перевищувати 1 ГДК (з 
урахуванням фону). 

За умови затвердження проекту «Детальний план території загальною площею 175.00 га, для 
житлової та громадської забудови, в с. Погреби, Броварського району, Київської області»  
передбачається вплив на довкілля в частині атмосферного повітря, шумового навантаження, 
водного середовища, земель, ґрунтів, біорізноманіття. 

Вплив при будівництві об’єкту 
При виконанні підготовчих та будівельних робіт для реалізації діяльності на території, що 

розглядається, вплив на навколишнє середовище носитиме короткостроковий, тимчасовий 
характер, зумовлений роботою ДВЗ транспорту та механізмів, здійсненням зварювальних робіт, 
фарбуванням металевих поверхонь, використанням води, утворенням будівельних відходів, 
пошкодженням рослинного покриву – вважається незначним і допустимим. 

Будівельний майданчик буде огороджено парканом. Обов’язково буде дотримано меж 
території, відведеної для будівництва. 

При виконанні вантажно-транспортних та будівельно-монтажних робіт застосовуватиметься 
вантажопідйомна техніка і механізми, тип і кількість яких визначатиметься на основі фактичних 
обсягів робіт, обсягів вантажоперевезень та норм виробітку машин та механізмів. 

Для перевезення важких великогабаритних комплектуючих передбачається використання 
автомобільного транспорту з пневмоколісним причепом-трейлером. Монтаж конструкцій 
здійснюватиметься вручну за допомогою електричних засобів механізації. 

Для виконання вантажно-транспортних робіт планується залучати автотранспорт підрядника. 
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Всі будівельні і монтажні роботи передбачається виконувати з максимальним 
використовуванням типових технологічних карт будівельних процесів. 

Для забезпечення нормативного стану повітряного середовища в районі будівництва 
необхідно передбачати заходи зі зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 

- контроль за роботою будівельної техніки в простою. Стоянка техніки дозволяється лише при 
непрацюючому двигуні; 

- розосередження під час роботи будівельних машин та механізмів, не задіяних в єдиному 
технологічному процесі; 

- забезпечення профілактичного ремонту дизельних механізмів. 
Для зменшення впливу шуму на прилеглі території рекомендується виконувати будівельні 

роботи протягом денної пори доби. 
Вплив на ґрунти під час будівельних робіт відбувається при проведенні планувальних робіт 

при підготовці території, земляних робіт при влаштуванні фундаментів, ритті траншей для 
прокладання інженерних комунікацій. 

Забруднення ґрунту під час будівництва можливе в разу проливів палива і масел від 
автотранспорту і будівельних машин, також можливе забруднення території відходами та сміттям. 
З метою запобігання негативного впливу на земельні ресурси проектом пропонується оснащення 
робочих місць і будівельних площадок контейнерами для побутових та будівельних відходів з 
подальшим вивезенням в місця звалищ. 

Технічний огляд, очищення та промивання кузовів, бетоновозів та інших будівельних машин, 
а також заправлення техніки на території будівельного майданчика об’єкту не передбачається та 
відбуватиметься у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки 
зору вимог законодавства України, місцях. 

Після закінчення будівельних робіт буде проведено роботи по відновленню та облаштуванню 
благоустрою території. 

Виконання природоохоронних заходів дозволить забезпечити мінімальний вплив на 
навколишнє середовище, який не буде перевищувати нормативних показників. 

Клімат і мікроклімат 
Клімат місцевості, на якій планується розміщення об’єкту, що проектується – помірно- 

континентальний, зима із сніговим покривом і характеризується частими відлигами, літо триває з 
значною кількістю ясних днів. 

Негативні наслідки від житлової та громадської забудови на мікроклімат не передбачається. 
Значні зміни клімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів 
значних виділень теплоти, вологи, зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж 
регіональні зміни клімату не відбудуться. 

Геологічне середовище 
Територія проектування розташована у провінції водно-льодовикових та алювіальних рівнин 

в межах Київського Полісся. Київське Полісся являє собою простору понижену рівнину з 
одноманітним плоским рельєфом. Його одноманітність порушується лише окремими горбами та 
грядами льодовикового, водно-льодовикового, олового і денадуційного походження. 

По схемі інженерно-геологічного районування площадка розташована в межах західної 
частини Дніпровсько-Донецької западини. 

Верхньоальпійський структурний поверх розрізу складений різнорідними по генезису та 
умовам залягання четвертинними відкладами, які перекривають більш древні породи і є основою 
більшості побудованих в межах регіону інженерних споруд. 

В літологічному відношенні – це водно-льодовикові, озерні та алювіальні відклади 
московського зледеніння, представлені пісками, супісками та суглинками. 

Інженерно-геологічний розріз площадки представлений трьома інженерно-геологічними 
елементами: 
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ІГЕ-1 – суглинки; ІГЕ-2 – супісок; ІГЕ-3 – пісок. 
Ґрунтові води в розрізі ділянки до глибини 5 м не зафіксовані. 
Літологічний розріз та показники фізико-механічних властивостей ґрунтів, що його 

складають, характеризує інженерно-геологічні умови ділянки як сприятливі для будівництва. 
Здійснення діяльності виключатиме впливи на основні елементи геологічної структурно- 

тектонічної будови та не викликатиме змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й 
техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану та інш.). Несприятливі фізико- 
геологічні процеси і явища на даній території не очікуються. 

Ґрунти 
Територія проектування знаходиться в межах населеного пункту на сьогодні відноситься до – 

земель сільськогосподарського призначення (за класифікатором: 01.03 для ведення особистого 
селянського господарства» (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, 
Державний комітет України із земельних ресурсів наказ №548 від 23.07.2010 «Про затвердження 
Класифікації видів цільового призначення земель»). 

Згідно даних офіційного веб-порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру «Публічна кадастрова карта» на земельній ділянці, де передбачено провадження 
планованої діяльності поширені лучні глейові ґрунти (шифр 121). 

Рисунок 3.1 – Типи ґрунтів в районі здійснення планованої діяльності  
На проектованих для забудови ділянках буде частково змінений ґрунтовий покрив у зв’язку з 

будівництвом і подальшим проведенням господарської діяльності. Зняття ГРШ передбачається під 
встановленням будівель і споруд, облаштуванням проїздів зливової каналізації. Знятий ґрунт буде 
залишатися на території майданчика та використовуватиметься для його планування. 

Під час експлуатації житлових та громадських будівель вплив на ґрунти може відбуватись 
лише під час експлуатації автотранспорту, призначеного для обслуговування населення. При цьому 
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вплив відбувається у випадку проливів нафтопродуктів на ґрунт. З метою зменшення впливу на 
ґрунти необхідно здійснювати рух автотранспорту по асфальтованій поверхні, а також 
забезпечувати стоянку машин на асфальтованому покритті. 

Для зменшення ризику просочування дощових стічних вод, забруднених нафтопродуктами та 
зваженими речовинами, у ґрунти, передбачено організувати систему збору та очистки дощових  
стічних вод з відведенням у централізовану мережу зливової каналізації. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
Під час виконання будівельних робіт можливе часткове знищення рослинності на ділянках 

нової забудови. 
Розміщення будівель та споруд житлової та громадської забудови заплановано виключно в 

межах земельних ділянок фактичного користування, де відсутні природні оселища. На території 
ділянки, запланованої під будівництво (у т.ч. площах, запланованих під розміщення доріг 
сполучення та прокладання відповідних комунікацій), не мешкають рідкісні види тварин; саме тому 
будівництво ніяким чином не позначиться на видах, що потребують охорони. Територія з північної, 
східної та південної сторони оточена полями та сільськогосподарськими угіддями з характерними 
для них біоценозами. 

Тваринний світ характеризується переважанням видів, що легко пристосовуються до життя на 
видозмінених урбанізованих і активно використовуваних людиною територіях. Діяльність, 
пов’язана з реалізацією планованої діяльності не приведе до антропогенної дії на тваринний світ. 

На території планованої діяльності та в безпосередній близькості відсутні об’єктів природно-
заповідного фонду, Смарагдової мережі та лісових ресурсів (рис. 5-6). 

Отже, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах 
проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті 
будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. 

 Рисунок 5 – Розміщення проектованої ділянки стосовно об’єктів ПЗФ (фрагмент карти з веб-порталу 
http://ecology-kievoblast.com.ua/home/ecoMap)  
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 Відповідно до проектних матеріалів передбачається озеленення території. Ступінь озеленення 
по відношенню площі озеленених територій до загальної площі села, одиниці його 
адміністративного ділення або окремої функціональної території, розрахована у відсотках (Наказ 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 
квітня 2006 року № 105). 

Розрахунок озеленення території визначався відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій 
територій». Відповідно до п.7.2 ДБН Б.2.2-5:2011 територія житлової та грмодської забудови 
включає такі зони: житлову, громадську, рекреаційну територію з відкритими майданчиками та 
допоміжними об’єктами виробництв і господарств, гостьові стоянки, зону відпочинку і зону 
озеленення, в тому числі спортивну зону, а також санітарно-захисну зону. 

Зони громадського призначення та відпочинку треба максимально ізолювати від виробничої 
території з відкритими майданчиками та допоміжними об’єктами виробництв і господарств 
захисними насадженнями, носіями звуко-світлокольорової інформації, що попереджують про 
небезпеку, а також - постійними та тимчасовими огородженнями різних видів. Загальна площа 
озеленення територій площею більше ніж 5000 м2 визначається у розрахунку не менше ніж 10 % 
від загальної території. 

Проектом ДПТ передбачається провести  озеленення  території:  загальна  площа  – 6.5350 га. 
(32,19 % від загальної площі). 

У межах зони впливу планованої діяльності відсутні цінні представники рослинного та 
тваринного світу, які підлягають охороні. 

Створення біотопів для розселення диких звірів та птахів, встановлення територій 
резервування для заповідання, розміщення буферних смуг для територій природно-заповідного 
фонду в межах земельної ділянки не передбачається. 

 
Рисунок 6 –Смарагдова мережа (фрагмент карти з веб-порталу https://map.land.gov.ua/) 
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Згідно даних офіційного веб-порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру «Публічна кадастрова карта» проєктована територія під житлову та громадську 
забудову входить до мережі Емеральд (Смарагдової мережі), відповідно до Бернської конвенсії. 

Повітряне середовище 
Якість повітря зазнає несприятливого впливу під час виконання будівельних робіт, внаслідок 

роботи транспортного обладнання, здійснення зварювальних та фарбувальних робіт, виконання 
земляних робіт. 

Кількість джерел викидів та їх якісний склад під час експлуатації визначено на основі 
обладнання та споруд, що буде використане у планованій діяльності та проектного плану. 

Попередньо, беручи до уваги обладнання та споруди, що планується встановити, визначено 2 
стаціонарних джерел викидів під час експлуатації будівель, а саме: 

Джерело №1– стоянки автомобілів для потреб населення;  
Джерело №2 – витяжна вентиляція теплогенеруючих котелень. 
Таким чином, при експлуатації проектованої діяльності нараховується 2 джерела викидів, з 

них 1 неорганізоване та 1 організоване. 
Розрахунок викидів від ДВЗ 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснено згідно «Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів». 
Валовий викид забруднюючих речовин, визначається за формулою: 

В j  Мjn K jпK jт103 , т/рік, 
де  B j   ‐ викид j-ї забруднюючої речовини, т/рік; 

М jn - річне використання палива, т/рік 

K jп  - питомий  викид j-ї забруднюючої речовини, кг/т; 

K jт -  коефіцієнт  впливу  технічного  стану  автотранспорту  на  питомий викид  j-ї 
           забруднюючої речовини. 

 
Згідно  з  методикою  питомі  викиди  забруднюючих  речовин  та  парникових  газів  при 

згоранні дизпалива становлять: 

 
Згідно  з  методикою  питомі  викиди  забруднюючих  речовин  та  парникових  газів  при 

згоранні бензину становлять: 
 
Назва 
ЗР 

 
Оксид 
вуглецю 

Неметанові 
леткі 

органічні 
сполуки 

 
Метан 

 
Діоксид 
азоту 

 
Оксид 
азоту 

 
Вуглекислий 

газ 

 
Діоксид 
сірки 

K jт ,кг/т 201,8 53 0,94 21 0,188 3183 1,0 

K jï 1,5 1,0 1,4 0,9 1,0 1,0 1,0 

 
Ремонтні роботи та мийка автомашин виключена. 
Джерело №1. Стоянка автомобілів. Тип джерела – неорганізоване. 

 
Назва 
ЗР 

 
Оксид 
вуглецю 

Неметано 
ві леткі 
органічні 
сполуки 

 
Метан 

 
Діокси 
д азоту 

 
Сажа 

Окси 
д 

азоту 

 
Вуглекисл 
ий  газ 

Діокс 
ид 

сірки 

Бенз 
(а)пі 
рен 

K jт ,кг/т 36,2 8,16 0,25 31,4 3,85 0,12 3138 4,3 0,03 

K jï 1,5 1,0 1,4 0,95 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Припустимо, що середня річна витрата палива, автомобілів, що маневрують по території 
паркінгу – 0,1 т дизпалива, 0,3 т бензину. 

Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні значення: 
- одночасно по паркінгу маневрує 1 автомобіль з бензиновим двигуном та 1 – з дизельним; 
- відстань маневрування 50 м; 
- зі швидкістю маневрування по території 5 км/год автомобіль 50 м проїде за 36 с; 
- витрата бензину 5 л/100 км=0,05л/км; 
- витрата дизпалива 4 л/100 км=0,04 л/км; 
- густина дизпалива 0,85 кг/л; 
- густина бензину 0,74 кг/л. 
Розрахунок секундної витрати бензину: 
(1·0,05л/км·0,05км·0,74кг/л)÷36=0,0000513 кг/с=5,13·10-8 

т/с. Розрахунок секундної витрати дизпалива: 
(1·0,04л/км·0,05км·0,85кг/л)÷36=0,000047 кг/с=4,7·10-8 т/с. 

Розрахунок викидів від бензинових ДВЗ легкових автомобілів: 
М 5,13 108 201,8 1,5 103  0,0155г / с; 

СО 
В 0,3201,8 1,5 103  0,091т / рік; 
СО 

М 5,13108 531,0 103  0,00272г / с; 
СН 

В 0,3531,0 103  0,0159т / рік; 
СН 

М 5,13108 0,94 1,5 103 0,00007г / с; 
СН 4 

В 0,30,94 1,5 103  0,000423т / рік; 
СН 4 

М 5,13108 210,9 103  0,00097г / с; 
NO 2 

В 0,3210,9 103  0,00567т / рік; 
NO 2 

М 5,13 108 0,188 1,0 103  0,0000096г / с; 
NO 

В 0,30,188 1,0 103  0,000056 / рік; 
NO 

 

М 5,13108 0,004 1,0 103 0,0000002г / с; 
NН 3 

 

В 0,30,004 1,0 103  0,0000012 / рік; 
NН 3 

М 5,13 108 3183 1,0 103  0,1633г / с; 
CO 2 

В 0,331831,0 103   0,9549т / рік; 
CO 2 

М 5,13 108 1,0 1,0 103  0,0000513г / с. 
SO2 

В 0,31,0 1,0 10 3  0,0003т / рік. 
SO2 

Розрахунок викидів від дизельних ДВЗ легкових автомобілів: 
М СО 4,7 108 36,2 1,5 103  0,0026г / с; 

ВСО0,136,2 1,5 10 3  0,00543т / рік; 

М 4,7 108 3,08 1,0 103  0,00014г / с; 
СН 

В 0,13,08 1,0 103  0,00031т / рік; 
СН 

М 4,7 108 0,083 1,4 103  0,000005г / с; 
СН 4 

В 0,10,0831,4 103  0,000012т / рік; 
СН 4 

 
М 4,7 108 31,4 0,95103  0,0014г / с; 

NO 2 

 
В 0,131,4 0,95 103  0,003т / рік; 

NO 2 

М   4,7 108 3,85 1,8 103  0,000326г / с; 
С 

В  0,13,85 1,8 103  0,000693т / рік; 
С 

М 4,7 108 0,165 1.0 103  0,000008г / с; 
NO 

В 0,10,165 1,0 103  0,0000165 / рік; 
NO 

М 4,7 108 3138 1.0 103  0,1475г / с 
CO 2 

В 0,13138 1,0 10 3   0,3138т / рік; 
CO 2 

 
М 4,7 108 4.3 1.0 103  0,0002г / с; 

SO2 

 
В 0,14,31,0 10 3  0,00043т / рік. 

SO2 

М 4,7 108  0,03 1.0 103  0,0000014г / с. 
бап 

В 0,10,03 1,0 103  0,000003т / рік. 
бап 

Джерело 2. Житлові, Адміністративні будівлі 
На якість повітря можуть негативно вплинути, під час здійснення проектованої діяльності 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єктів, а саме: 

№ Назва об’єкту Кількість 
Параметри будівлі/споруди(орієнтовно) 

 

Приміт
ка 
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Площа 
забудови, 

(середня)
м² 

Розміри в  
плані, м 

Висота, м 
Загальна 
площа за 
ескізом, м²

1 Житловий будинок 913 120 

10 х 10 

 

 

6-12 109560 

Клас 
вогнесті
йкості: 
ІІ,ІІІ 

2 Школа І-ІІІ ступенів 1 5415 110.0х60.0 8-16 5415 -/- 

3 Дитячий садок 1 2235 68.0х50.0 8-16 2235 -/- 

4 
Торгівельний 
комплекс 

1 1050 42.0х25.0 
8-16 

1050 -/- 

5 
Магазин товарів 
універсального 
асортименту  

1 200 18х12 
8-16 

200 -/- 

6 Ресторан 1 655 36.0х36.0 8-16 655 -/- 

7 
Трансформаторна 

підстанція 
9 36 6*6 - 324  

8 
Артезіанська 
свердловина 

5      

9 Очисні споруди  7      

10 Автостоянки  5      

Кількісний та якісний склад викидів від об’єктів будівництва на даному етапі  визначити 
неможливо, оскільки відсутня інформація щодо організації вентиляційної системи, опалення, 
водовідведення, добавок та хімічних реагентів, які будуть використовуватись для проведення 
побутових потреб. Ці викиди будуть визначені на наступних етапах проектування. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря буде проведено при 
проходженні процедури з оцінки впливу на довкілля та при отриманні дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

При здійсненні проектованої діяльності не очікується забруднення атмосферного повітря 
понад нормативні граничнодопустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів. 

Водне середовище 
На ділянці проектування запроектований централізований господарсько-питний водопровід, 

який запитаний від 5-х артезіанських свердловин. 
Водопостачання буде здійснюється для господарсько-побутових та протипожежних потреб. 

Розрахунок водоспоживання та водовідведення проведений відповідно до ДБН В.2.5.- 64:2012 
«Внутрішній водопровід та каналізація». 

Вихідні дані: 
При заданих площах присадибних ділянок 650-1450 м.кв. проектом передбачається розмістити 

913 житлових будинків. 
Проектом прийнятий середньостатистичний коефіцієнт сімейності – 3.0 
Розрахункова сельбищна місткість для запроектованої житлової забудови буде становити: 
913 х 3.0 = 2739 осіб. 
Q пит..сер.доб.= 2739 х 200/1000 = 547.8 м³/добу 
Невраховані потреби становлять 10% 
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Q невр. доб. =547.8 х 0.10 = 54.78 м³/добу 
Q сер. доб.  = 547.8+54.78 = 602.58 м³/добу 
Витрати води за добу найбільшого та найменшого водопостачання становлять згідно СНиП 

2.04.02-84 п.2.1: 
Q макс.доб. = Q сер.доб. х К макс. = 602.58  х 1.1 = 663. 84 м³/добу 
К макс.= 1.1 
Q мін.доб. = Q сер.доб. х К мін. = 602.58 х 0.8 = 482.1 м³/добу 
К мін. = 0,80 
Q год.макс. = Q макс.доб. х К год. макс./ 24 = 663.84 х 3.0/ 24 = 82.98 м³/год. 
1.37 л/с 
Q год.мін. = Q мін.доб. х К год. мін. / 24 = 482.1 х 0.02 / 24 = 0.402 м³/год. 
0.006 л/с, 
де  
К год. макс. = α макс. х β макс. = 82.98 х 2.5 = 25.25 
К год. Мін = α мін. х β мін. = 0.402 х 0.05 = 0.0201. 
Згідно ДБН 360-92** табл..8.2 норма води на полив – 45 л/чол. на добу. 
Витрати води на полив території при нормі 45 л/чол. на добу протягом 4-х годин (2 год.   
ввечері і 2 год вранці ) становлять:  
Q доб.поливу = 45 х 2739 / 1000 х 0.80 = 98.6 м³/добу 
Водовідведення 
Згідно СНиП 2.04.03-85 – середньодобова норма водовідведення дорівнює середньодобовій 

нормі водоспоживання і становить 200 л/чол. на добу. 
Водовідведення дорівнює госп.- питному водопостачанню і становить: 
                                                Q доб. = 602.58 м³/доб. 
Поливання та миття, пропонується здійснювати окремою системою поливального 

водопроводу, що буде живиться із ємності збору очищених стоків. 
Планована діяльність не буде здійснювати безпосереднього впливу на водні ресурси, оскільки 

відсутній безпосередній скид стічних вод у водні об’єкти. Скид стічних вод буде здійснюватися у 
запроектовану каналізаційну мережу з наступним скидом у централізовану мережу.  

Оскільки в адміністративних будівлях вода буде використовуватись для задоволення 
господарсько-побутових потреб, вона не буде містити специфічних забруднень, які заборонено до 
скиду у каналізаційну мережу.  

Відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво», перед скидом в каналізаційну мережу необхідно 
знешкоджувати засобами лабораторії, при цьому значення рН стічних вод повинно бути в межах від 
6,5 до 8,5. 

Для поливу території у теплу пору року, передбачається забір води із ємності збору очищених 
стоків. 

Для збору поверхневих стічних вод з територій та проїздів передбачено встановлення 
локальних очисних споруд поверхневого стоку – сепаратор ПБМО-700 для вловлювання і затримки 
нафтопродуктів та завислих речовин з пропускною спроможністю 5 л/с. Після очищення вода 
потрапляє до резервуару для збору очищених стоків і може використовуватись для поливу території. 

Загальний об’єм дощових вод, що стікають з території водозбірних басейнів відповідно ДСТУ 
3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і 
промислових підприємств» обчислюється за формулою: 

		 	 10 F 
де  hg   –  середньорічний  шар  опадів,  мм  (відповідно  до  ДСТУ-Н  Б  В.1.1-27:2010  для 

Київської області становить 642 мм); 
Y – коефіцієнт стоку, приймається Y =0,6;  
F – площа басейну водозбору, га (175.0 га) га).  
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Отже, об’єм дощових та талих вод: 

		 	10	∙	642	∙	0,6	∙	175.0	 	674100	м3/рік. 
Дощові, талі і поливо-мийні води з території водозбору збирається через дощоприймальні 

колодязі по системам дощової каналізації і поступають у розподільчий колодязь, з якого забруднена 
частина стоку надходить на очисні споруди ПБМО ТМ Rainpark. Сепаратори нафтопродуктів ПБМО 
ТМ Rainpark – це локальні очисні споруди для вловлювння і затримки нафтопродуктів та зважених 
речовин в дощових, талих та виробничих стічних водах. 

Після очищення вода потрапляє до резервуару для збору очищених стоків і може 
використовуватись для поливу території. 

Джерелом пожежного водопостачання передбачається використання існуючого пожежного 
депо, яке обслуговує с. Погреби. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних 
пожеж прийнята згідно з ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу. 

Шумове навантаження 
Під час експлуатації об’єкту, очікуватиметься шумовий вплив на прилеглу територію, що буде 

спричинений роботою автотранспорту, що маневруватиме по території. 
Шум непостійний, переривчастий, імпульсний та утворюється під час заїзду та виїзду 

автотранспорту з місць автостоянок та пересуванні на території об’єкту. 
Шумовий вплив при русі по території автотранспорту на акустичний режим буде практично 

рівний нулю, за рахунок роботи двигуна на холостому ходу та малих оборотах. 
Так, як автомобілі працюють на холостому ходу, а по території пересуваються на невеликій 

швидкості, рівень шуму буде незначний і не перевищуватиме нормативний 45 дБА згідно ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

Утворення відходів 
Під час життєдіяльності населення утворюватимуться тверді побутові відходи. 
Кількість твердих побутових відходів розраховується за нормами  накопичення твердих 

побутових відходів на одного мешканця. Розрахунок утворення ТПВ виконаний згідно ПКМУ від 
10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів». 

Розрахунок проводився з чисельності населення постійно проживаючих на території - 2739 
чол. 

Розрахунок утворення твердих побутових відходів 

Назва об’єкту 
утворення відходів 

Розрахункова
одиниця 

Норма на 
розрахункову 
одиницю 

Фактичний 
показник 

Річна кількість 
утворення, т 

Житлові будинки Чол. 0,46 кг/добу 2739 
2739х0,46=

1259.94 т/рік  
Загальна кількість твердих побутових відходів при експлуатації комплексу 1259.94 т/рік. 
Тверді побутові відходи збиратимуться в контейнерах на спеціальному майданчику для ТПВ 

і по мірі накопичення передаватимуться комунальним підприємствам відповідно укладених 
договорів. 

На сельбещній території повинен бути передбачений повний збір, роздільне зберігання на 
спеціальних майданчиках та передача відходів відповідно укладених договорів організаціям, що 
мають відповідну ліцензію на поводження з ними. 

Нафтопродукти та осад, вловлені в сепараторі нафтопродуктів 
Згідно з класифікатором відходів ДК 005-96: 
осад очисних споруд – 6000.2.8.18, назва – частинки тверді масло-, водовідокремлювачів; 
нафтопродукти очисних споруд – 6000.2.8.19, назва – шлам масло-, водовідокремлювачів. 
За відсутності даних стосовно забруднень дощових та талих вод, що надходять на очищення, 

для попередніх розрахунків дані стосовно завислих речовин та нафтопродуктів допускається 
приймати згідно з ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних 
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вод з територій міст і промислових підприємств». Концентрації у вхідній воді нафтопродуктів 
можуть досягати 70 мг/л, зважених речовин – 500 мг/л. 

Відповідно до характеристик сепаратору нафтопродуктів типу ПБМО-700 після очищення 
стічних вод, кількість забруднень у поверхневому стоку дощових вод становитиме: 

- по завислих речовинах – 15 мг/л; 
- по вмісту нафтопродуктів – 0,3 мг/л. 
Загальний об’єм дощових вод, що стікають з території пораховано вище і становить 4622,4 

м3/рік. 
Кількість осадів Qmud, м3/рік, що виділяється при відстоюванні осадів, потрібно визначати 

виходячи з концентрації (мг/л) завислих речовин (або нафтопродуктів) в вхідній (Cвх) і 
концентрації (мг/л) завислих речовин (або нафтопродуктів) в очищеній воді (Cвих) за формулою: 

вх		 	 ви 	

		 	
100	 	Р 	∙	104	

де 	 – витрата стічних вод, м3/рік; 

Р 	– вологість осаду, %; Р =60 %; 

			– щільність осаду, г/см3. Для зважених речовин = 1,5 г/см3, для нафтопродуктів 
= 0,93 г/см3. 

Розрахунок обсягу відходів: 

- Осад 
																	4622,4	 	500	 	15  

	 100	 	60 	∙	1,5	∙	104					
	3,736	м3/рік	

	

М	 	3,736	∙	1,5	 	5,604	т/рік.	

- Нафтопродукти (нафтошлам) 
	
4622,4 	70	 	0,	3 		

	 	
100	 	60 	∙	0,93	∙	104	

	0,866	м3/рік	

	

М	 	0,866	∙	0,93	 	0,805	т/рік.	
 
Шлам нафтопродуктів та осад, згідно договору ви возитиметься на утилізацію ліцензійною 
організацією. 
Об’єкти культурної спадщини 
Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від запланованих ділянок об’єкту 

будівництва не виявлено. 
Відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у випадку 

виявлення в процесі проведення земляних робіт об’єктів археологічного або історичного характеру, 
роботи необхідно припинити до здійснення заходів, що забезпечать збереження пам’яток. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», органи охорони 
культурної спадщини погоджують на стадії проектування відведення земельних ділянок під 
містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження. 
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Згідно зі статтею 12 вищезгаданого закону, наукова археологічна експертиза земельних ділянок 
проводиться Інститутом археології Національної академії наук України. 

Згідно зі статтею 37 вищезгаданого закону, вся археологічна діяльність проводиться за 
рахунок замовника. 

Якщо підчас робіт із улаштування фундаментів виявляються археологічні знахідки, процес 
будівництва призупиняється, і керівництво повинне звернутися до представників компетентного 
органу та проінформувати їх згідно з чинним законодавством. Згаданий орган визначає обсяг 
заходів із охорони пам’яток. 

Здоров’я населення 
Головним критерієм визначення впливу діяльності на здоров’я населення є дотримання 

санітарно-гігієнічних норм встановлених законодавством України. Для проектованої діяльності на 
даному етапі не встановлена нормативна санітарно-захисна зона. Розмір санітарно-захисної зони 
встановлюється за результатами оцінки рівня забруднення атмосферного повітря, яке створюється 
проектованим об’єктом. Отже, робити точних припущень щодо розвитку ризиків на здоров’я 
населення вважатиметься недостовірними даними. 

У всякому випадку у викидах забруднюючих речовин, що викидаються під час здійснення 
виробничої діяльності відсутні речовини першого класу небезпеки (надзвичайно небезпечні). При 
проживанні населення викидатимуться речовини 3-4 класу небезпеки, що вважаються помірно-
небезпечними та малонебезпечними. 
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Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА 
ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ 
 

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

- На території проектування відсутні мережі централізованого теплопостачання; 
- На території проектування відсутня централізована система відводу дощової та талої 

води(проектом пропонується); 
- На території проектування відсутнє роздільне сортування твердих побутових відходів на 

території селища(проектом пропонується); 
- Забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами та вплив на 

здоров'я населення забруднюючих речовин від автотранспорту (нормується санітарними 
нормами); 

- Відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за всіма складовими НПС. 
Значним антропогенним чинником залишається накопичення на сміттєзвалищах твердих 

побутових відходів. Одним із найбільших чинників антропогенного забруднення довкілля, 
насамперед забруднення повітря і підвищення рівня шуму, виступає автомобільний транспорт. 
 Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути на 
розвиток громади, є зміна клімату. До антропогенних джерел надходження вуглекислого газу у 
атмосферу належать і викиди забруднюючих речовин автотранспортом, які також впливають на 
стан забруднення повітря. 

Екологічних проблем щодо територій з природоохоронним статусом не виявлено у зв'язку з 
відсутністю їх в межах розробки детального плану територій та на прилеглих територіях. 

З метою запобігання або зменшення наслідків промислових аварій потрібне прогнозування 
аварійних ситуацій, направлене на оцінку вражаючих чинників аварій. 

У зв’язку з великим різноманіттям ситуацій, що виникають при експлуатації вибухо-
пожежонебезпечних виробництв, неможливо передбачити наперед місце, час і характер аварії. Тому 
захист вибухо-пожежонебезпечних виробництв повинен обиратися з урахуванням можливості 
виникнення найсприятливіших наслідків, прогнозах яких можна здійснити на основі аналізу 
технологічної схеми, статистичних даних про надійність устаткування, а також результатів аналізу 
аварій на аналогічних підприємствах. 

Теоретично причинами аварій на вибухо-пожежонебезпечних виробництвах можуть бути 
порушення в постачанні виробництва електроенергією, паливом, порушення герметичності 
апаратів і трубопроводів, що супроводжуються викидом вибухо-пожежонебезпечних речовин, 
несправності арматури, запобіжних і регулюючих клапанів, відхилення від нормального 
технологічного режиму. 

На випадок виникнення аварійної ситуації передбачено ряд організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього 
природного середовища (з урахуванням визначення, безпосередньо, місця впровадження діяльності 
– встановлена обов’язковість наявності плану ліквідації аварійних ситуацій розробленого та 
узгодженого у встановленому законодавством порядку, наявність оперативного плану по боротьбі 
з пожежею, тощо). 

Аналіз небезпеки основного палива – природного газу 
Основним компонентом природного газу є метан. Властивості етану, пропану, бутану, пентану 

і інших компонентів природного газу не розглядаються у зв’язку з незначним їх вмістом  у складі 
природного газу.  

Метан СН4 – горючий газ. Теплота згорання при температурі 0 оС і тиску 760 мм рт. ст. 
складає «мінус» 802 кДж/моль; температура самозаймання: 537 оС; концентраційні межі 
розповсюдження полум’я в повітрі: 5,28 – 14,1 % об’ємних; у кисні: 5,1 – 61,0 % об.; максимальний 
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тиск вибуху: 706 кПа; максимальна швидкість наростання тиску: 18 МПа/с; нормальна швидкість 
розповсюдження полум’я: 0,338 м/с; енергія загорання 0,28 мДж в повітрі і 0,0027 мДж в кисні. 

Природний газ горить безбарвним або блакитним полум’ям. Вибухонебезпечний, здатний 
запалати від відкритого вогню або іскри. Для природного газу, що надходить в мережу 
підприємства, концентраційні межі розповсюдження полум’я: 5 – 15 % об.; теоретична температура 
горіння: 2100 оС; питома стехіометрична кількість повітря, необхідного для повного згорання 
природного газу: 9,5 нм3/нм3; температура займання – 645 оС. 

Природний газ – слаботоксичний, належить до речовин четвертого класу небезпеки. ГДК в 
повітрі робочої зони складає 300 мг/м3. Небезпеку представляє при викидах: зменшує парціальний 
тиск кисню в легенях і тим самим, викликає задуху. Перші ознаки асфіксії починають виявлятися, 
коли вміст кисню в повітрі падає на 25-30% метану і вище. Суміш 80 % метану і 20 % кисню 
викликає лише головний біль. 

При неповному згоранні природного газу виділяється чадний газ (СО), який при концентрації 
0,15 % об. викликає отруєння. 

Для того, щоб своєчасно виявити присутність в приміщенні природного газу, в його склад 
додають спеціальні присадки із специфічним запахом – одоранти. Запах одорованого газу повинен 
відчуватися при вмісті його в повітрі в кількості 1/5 нижньої межі вибуховості газу. 

Клас небезпеки бензинів: 
у разі інгаляційного впливу – 3 (речовини помірнонебезпечні); у разі потрапляння в шлунок – 

4 (речовини малонебезпечні); 
у разі потрапляння на шкіру – 3 (речовини помірнонебезпечні). 
Бензини – це горючі, легкозаймисті особливо небезпечні рідини. Температура самозаймання 

бензинів від 225 оС до 370 оС, температура спалаху у відкритому тиглі від мінус 27 оС до мінус 39 
оС, концентраційні границі поширення полум’я від 0,76% (об.) до 5,16% (об.), температурні межі 
займання: нижня – від мінус 27 оС до мінус 39 оС, верхня – від мінус 8 оС до мінус 27 оС, 
концентраційні границі вибуховості у суміші з повітрям від 1% (об.) до 6% (об.). 

ГДК бензину у воді об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового використання 
становить 0,1 мг/л, ІІІ клас небезпеки. 

В атмосферному повітрі населених пунктів ГДК бензину (нафтового, низькосірчистого у 
перерахунку на вуглець) становить максимально: разова – 5,0 мг/м³, середньодобова – 1,5 мг/м³. 
Контроль повітря робочої зони під час роботи з бензинами виконується на наявність парів 
вуглеводнів (ГДК = 300 мг/м³, 4 клас небезпеки), бензину (ГДК = 100 мг/ м³, 4 клас небезпеки), 

оксиду вуглецю (ГДК = 20 мг/ м³, 4 клас небезпеки). 
При використання бензину в якості палива отруєння відбувається гострі, важкі та смертельні 

випадки спостерігаються під час виконання газонебезпечних робіт (очищення місткостей, 
переливання бензину). 

Бензини мають слабо виражений кумулятивний та інгаляційний вплив, зумовлюють помірне 
подразнення шкіри (інтенсивністю в 1 бал) та сухість шкіри, подразнюють слизові оболонки. 
Бензини мають незначний алергенний і подразнювальний вплив, слабку резорбтивну здатність. 

Наявність бензинів у питній воді недопустиме, її визначають за наявності райдужної олійної 
плівки на поверхні води. 

Пари бензину мають наркотичну дію на організм людини. Повторні дії парів бензину 
викликають функціональні зміни вегетативної нервової системи, як під час дії, так і після неї. 
Отруйна дія парів бензину підсилюється при підвищенні температури оточуючого повітря. 

При помірних концентраціях парів бензину в повітрі отруєння відчувається суб’єктивно 
(головний біль, серцебиття, слабкість, психічне збудження), а потім призводить до втрати 
свідомості. Об’єктивні симптоми отруєння – м’язові судоми, дрижання витягнутих рук, язика, повік.  
У  важких  випадках  отруєння  можливі  дуже  сильні  судоми,  збільшується  печінка, з’являється 
кашель, послаблюється дихання. Більшою чутливістю до токсикологічної дії бензину відзначаються 
діти. Люди, які хворіють на гіпертонію або гіпотонію, отримують більш важкі отруєння, ніж інші 
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при рівних умовах. Вдихання парів бензину особливо шкодить особам, що хворіють на 
функціональні неврози, туберкульоз, базедову хворобу, серцевосудинні розлади. 

При дуже високих концентраціях можливі миттєві отруєння з втратою свідомості. Якщо при 
цьому людина, що постраждала, залишається в отруєній зоні з отруєною атмосферою, настає 
смерть. Концентрації парів бензину у межах 35-40 мг/дм³ небезпечні для життя людини при 
вдиханні протягом 5 хвилин. Порогова концентрація парів бензину, яке змінює час розвитку 
м’язового напруження, складає 0,5-2,0 мг/дм³ при вдиханні протягом 40 хвилин. 

Клас небезпеки дизельного палива: 
у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні); 
у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); у разі потрапляння на шкіру – 4 

(речовини малонебезпечні). 
Дизельне паливо – це горюча легкозаймиста рідина. Температура спалаху у відкритому тиглі – 

не нижче ніж 40 оС. Температура самозаймання дизельного палива не нижче ніж 310 оС. 
Температурні межі поширення полум’я для дизельного палива в суміші з повітрям становлять від 
2% (об.) до 3% (об.). 

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв’язку з низькою 
летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання насичених парів ДП протягом 1 – 1,5 
хвилин викликає легку нудоту, тривалий головний біль. Дія ДП на шкіру має вигляд подразнення. 
При потраплянні до очей викликає різкий кон’юнктивіт та каратит. Враховуючи випари ДП, його 
температуру випару та можливі маси розливів, утворення токсичної хвилі парів ДП практично 
малоймовірно. 

У разі аварійного розливання бензину та дизельного палива місце розливання засипають 
піском, збирають, а потім вивозять у відвал відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029. 

Всі виробничі приміщення необхідно обладнувати системами протипожежного захисту та 
блискавкозахистом. Усе технологічне обладнання і комунікації з транспортування бензину та 
дизельного палива потрібно захищати від статичної електрики. 

Ефективними засобами захисту довкілля є герметизація обладнання і запобігання розливанню 
бензину та дизельного палива. Витікання бензину та дизельного палива в разі аварійних розливань 
необхідно терміново усунути. 

Для підтримання екологічної безпеки всіх операцій із паливом, технічний стан і відповідність 
вимогам безаварійного експлуатування місткостей для зберігання і транспортування палива, 
трубопроводів і арматури та обладнання для роботи з ними потрібно регулярно за встановленим 
порядком перевіряти і контролювати, а виявлені несправності та недоліки оперативно ліквідувати. 

Клас небезпеки зрідженого вуглеводневого газу: 
у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні); 
у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); 
у разі потрапляння на шкіру – 3 (речовини помірнонебезпечні). 
Гранична допустима концентрація (ГДК) парів вуглеводнів аліфатичних насичених С1 – С10 

(у перерахунку на вуглець), у тому числі бутану, пропану, ізобутану становить 300 мг/м3, (4 клас 
небезпеки); ненасичених вуглеводнів – 100 мг/м3, (4 клас небезпеки), оксиду вуглецю – 20 мг/м3, 
(4 клас небезпеки). 

Скраплені гази мають помірну здатність подразнювати слизові оболонки та мають помірну 
шкірно-резорбтивну дію. Скрапленим газам не властивий кумулятивний ефект, вони не здатні 
викликати сенсибілізацію організму. За багаторазовою дією 50 %-вої суміші (за об’ємом) скраплені 
гази мають негативний інгаляційний вплив. 

Скраплені гази діють на організм наркотично. Ознаками наркотичної дії є нездужання і 
запаморочення голови, потім настає сп’яніння, яке супроводжується безпричинною веселістю, 
втратою свідомості. Пари скраплених газів швидко накопичуються в організмі під час дихання і 
також швидко виводяться через легені. 
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Скраплені гази, що потрапили на тіло людини, спричиняють обморожування у вигляді опіків 
та плямисту пігментацію шкіри. Пари скрапленого газу можуть накопичуватися в низьких місцях, 
а також у таких, які не провітрюються. Якщо в цих місцях вміст кисню нижче допустимого, 
скраплені гази можуть викликати задуху. 

Температура самозаймання пропану в повітрі за тиском 0,1 МПа становить 466 °С, 
нормального бутану – 405 °С, ізобутану – 462 °С. 

Скраплені гази утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, якщо концентрація парів 
пропану становить від 2,1 % до 9,5 % ( за об’ємом), нормального бутану від 1,5 % до 8,5 % (за 
об’ємом), ізобутану від 1,8 % до 8,4 % (за об’ємом) за тиском 0,1 МПа і температури від 15 до 20 
°С. 

В атмосфері населених пунктів максимальна разова ГДК парів вуглеводнів насичених 
становить 200 мг/м3, максимальна разова та середньодобова ГДК парів вуглеводнів ненасичених – 
3 мг/м3. 

Основними вимогами, що забезпечують охорону довкілля, є максимальна герметизація 
ємностей, комунікацій, насосних агрегатів та іншого обладнання, а також суворе дотримання норм 
технологічного режиму. Обладнання має бути захищене від статичної електрики засобами захисту. 

Виникнення ініціатора вибуху або пожежі може відбутися з наступних причин: 
- порушення правил пожежної безпеки; 
- виконання ремонтних робіт іскроутворюючим інструментом; 
- проведення вогневих робіт. 
Для забезпечення безпеки об’єкту технологічне устаткування запроектовано розташовувати з 

урахуванням зручності і безпеки обслуговування і ремонту. 
Протипожежні розриви відповідають вимогам нормативних документів. 
Устаткування об’єкту не характеризується якими-небудь небезпеками, які обумовлені 

конструктивними особливостями самого устаткування і його обв’язування. 
Електроустаткування повинно бути виконане у вибухозахищеному варіанті. Заземлення 

устаткування виконується відповідно до інструкції СНіП 3.05.06-85 і ПУЕ. Контури заземлення 
забезпечують опір розтіканню струму не більше 4 Ом. 

Блискавкозахист існуючих будівель і споруд виконується блискавковідводами, 
встановленими на даху приміщення. Блискавкозахист виконано згідно вимогам «Інструкції з 
улаштування блискавкозахисту будівель та споруд». 

Проектним рішенням передбачаються такі споруди з ступенем вогнестійкості один-два 
поверхи ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ та ІІІ.: 

- Житловий будинок – 913 
- Школа І-ІІІ ступенів - 1  
- Дитячий садок - 1 
- Торгівельний комплекс – 1 
- Магазин товарів універсального асортименту – 1 
- Ресторан – 1 
- Трансформаторна підстанція - 9 
- Артезіанська свердловина - 5 
- Очисні споруди - 7 
- Автостоянки - 5. 
Перелік заходів безпеки включає: 
- передбачений контроль і регулювання тиску газу; 
- дотримання вимог технологічного регламенту і інструкцій по робочих місцях; 
- своєчасне проведення технічних оглядів обладнання і випробування систем; 
- дотримання графіків періодичної перевірки знань персоналу (навчання та стажування 

прийнятих працівників); 
- контроль правильності виконання ремонтних робіт; 
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- локалізація хмари, що утворилася здійснюється утворенням водяної завіси; 
- застосування засобів індивідуального захисту; 
- наявність піддонів для встановлення ємностей з нафтопродуктами. 
Якісне профілактичне обслуговування трубопроводів та обладнання, виконання робіт з 

урахуванням характеру і послідовності передбачених операцій дозволяє в більшості випадків 
попередити можливі ускладнення або небезпечні відхилення в роботі обладнання, трубопроводів, 
арматури. 

Протипожежні заходи 
Значну шкідливу дію на навколишнє середовище може надати пожежа, в результаті якої в 

атмосферу потрапляє значна кількість продуктів горіння, а також у ґрунт з водою, при гасінні 
пожежі. 

Для забезпечення пожежної безпеки забудови на території ДПТ містобудівною документацією 
передбачається використання існуючого пожежного депо, яке обслуговує с. Погреби. Довжина 
шляху слідування від пожежного депо до території проектування – 3,2 км, розрахунок прибуття 
пожежно-рятувального підрозділу – 20 хвилин. 

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи протипожежного 
водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів 
містобудування. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно з 
ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години. 
Витрати води на внутрішнє гасіння пожежі приймається згідно з табл.3 ДБН В.2.5-64:2012 і 

складають 2*2,5 л/с. 
Проектом пропонується використовувати на потреби пожежогасіння проектний 

централізований господарсько-питний водопровід. 
Проектом передбачається будівництво кільцевої внутрішньої мережі протипожежного 

водопроводу з встановленням пожежних гідрантів на відстані 150 м один від одного. Пожежні 
гідранти передбачається розміщати на відстані не ближче ніж 5 м від стін будівель та на відстані не 
більше 2,5 м від краю проїзної частини. 

З метою мінімізації ризику виникнення аварійних ситуацій і аварій у ході експлуатації об’єкта 
проектування передбачено ряд організаційно-технічних заходів спрямованих на недопущення 
виникнення аварійних ситуацій: 

- систематична діагностика стану обладнання з застосуванням сучасних технічних засобів; 
- щорічне планування робіт щодо підвищення промислової безпеки об’єкту проектування 

(покращення умов праці робітників, оснащення їх сучасними й безпечними засобами праці, 
підтримання в відповідному стані потенційно небезпечних зон); 

- щорічне планування засобів щодо забезпечення пожежної безпеки підприємства; 
- розробка заходів щодо забезпечення безаварійної й безпечної роботи в несприятливих 

погодних умовах; 
- розробка і своєчасне коригування планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; 
- розробка графіків учбових тренувань з опрацюванням дій на випадок аварійної ситуації 

(аварії); 
- систематичне навчання персоналу методам, способам, засобам забезпечення безпеки 

виробничого процесу і безпечних умов праці (в тому числі підвищення кваліфікації й 
перепідготовка кадрів) з обов’язковою перевіркою знань; 

- забезпечення нормативними й законодавчими документами, довідниками та навчально- 
агітаційними матеріалами в сфері безпеки; 

- регулярні звіти керівників і відповідальних фахівців про стан промислової безпеки на об’єкті. 
У випадку аварійної ситуації вирішальне значення для максимального зменшення збитків 

мають: 
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- оперативність виявлення джерела забруднення навколишнього природного середовища; 
- можливість якнайшвидшого усунення аварійної ситуації і недопущення переходу в 

катастрофічну. 
На об’єкті передбачено створення планів реагування на НС, затвердження планів евакуації, 

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. У випадку надходження 
розпорядження про евакуацію всі працівники діють відповідно до розпоряджень органів влади. 
Основний спосіб захисту персоналу - це вихід з небезпечної зони. Усі, не зайняті в локалізації аварії, 
негайно виводяться з небезпечної зони згідно з маршрутом виходу з небезпечної зони. Евакуація 
людей на випадок  пожежі передбачається по шляхах евакуації через евакуаційні виходи. 

Керівництво об’єкту, незалежно від форм власності і підлеглості забезпечує своїх працівників 
засобами індивідуального і колективного захисту, організовує проведення евакуаційних заходів, 
створює сили для ліквідації наслідків НС і забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші 
заходи ЦО і несе пов’язані з цим матеріальні і фінансові витрати в порядку і об’ємах, передбачених 
законодавством. 

Забороняється користування захисними засобами, інструментами, обладнанням та 
запобіжними пристроями у разі, якщо вони несправні, не пройшли перевірку або відпрацювали 
строк служби. 

Для запобігання сторонньому втручанню у діяльність об’єкта проектом передбачається 
облаштування огорожі. 

На основі вивчених картографічних матеріалів, в безпосередній близькості об’єктів природно-
заповідного фонду, об’єктів Смарагдової мережі  чи  територій  перспективних для заповідання з 
цією метою, до земельної ділянки, що розглядається не виявлено, тому і ризик від провадження 
діяльності не передбачається.  
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Розділ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 
ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА 
МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 
ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Законодавчим підґрунтям для формування суспільних відносин для забезпечення екологічної 
безпеки є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 
р., який розглядає екологічну безпеку життєдіяльності людини як невід’ємну умову сталого 
економічного і соціального розвитку України і закріплює відповідні заходи правового впливу щодо 
її забезпечення. 

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих 
підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових 
технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується 
екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів 
шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися 
вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, 
виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

Документом державного планування є Детальний план території, який є видом містобудівної 
документації на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток частини 
території. 

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного 
середовища». 

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи: 
- Земельний кодекс України; 
- Водний кодекс України; 
- Закон України «Про основи містобудування»; 
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
- Закон України «Про архітектурну діяльність»; 
- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
- Закон України «Про рослинний світ»; 
- Закон України «Про тваринний світ»; 
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
- Закон України «Про природно-заповідний фонд»; 
- Закон України «Про екологічну мережу України»; 
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 
- Закон  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя 

населення»; 
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів». При проектуванні враховані вимоги: 
- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», 
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту», 
- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування»; 
- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 
- ДСТУ  3013-95  «Гідросфера.  Правила  контролю  за  відведенням  дощових  і  снігових 

стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 
- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 
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- ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів». 
Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого 

рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і 
санітарних умов, з урахуванням взаємозв’язку основних та допоміжних споруд. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого 
застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних 
ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних 

ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я 
населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 
що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб. 
З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища детальним планом 

рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. 
Зобов’язання щодо охорони атмосферного повітря 
- встановлення санітарно-захисної зони відповідно до вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ від 
19.06.96 № 173; 
- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним 

джерелами; 
- сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по 

фактичним даним; 
- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 
- контроль обсягів викидів забруднюючих речовин з усіх джерел, що будуть розташовані в 

проектних межах. 
Контроль на дотриманням гранично-допустимих викидів (ГДВ) в атмосферу проводиться 

підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється відповідними 
державними контролюючими органами. 

Контроль викидів забруднюючих речовин передбачає: 
- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря щодо 

забезпечення виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону атмосферного 
повітря», галузевими нормативними документами; 

- впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що дозволить 
мінімізувати негативний вплив на довкілля. 

Зобов’язання щодо охорони водних ресурсів: 
- дотримання вимог Водного Кодексу України; 
- здійснення невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, які можуть 

спричинити погіршення якості ґрунтових вод та ґрунтів; 
- заборона скиду попередньо незнешкоджених вод; 
- здійснення контролю за якісними і кількісними показниками скинутих стічних вод у 

каналізацію. 
Зобов’язання щодо належного поводження з відходами: 
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- операції  щодо  збирання,  зберігання,  транспортування  та  утилізації  відходів  повинні  
  здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та Закону України «Про відходи»; 
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 

зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та 
відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею 
спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод; 

- ведення первинної форми обліку відходів 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і 
тари». 

Шумозахисні зобов’язання: 
– використання сучасного низько-шумового технологічного обладнання; 
– захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених 

насаджень вздовж вулиць та в СЗЗ. 
Підприємство зобов’язується пройти процедуру з оцінки впливу на довкілля відповідно до 

вимог природоохоронного законодавства. 
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Розділ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА 
ДОВГОСТРОКОВИХ, ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ 
НАСЛІДКІВ 
 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 10.08.2018 №296, у даному розділі описуються наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об’єктів, безпеки 
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та 
взаємодія цих факторів. 

Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності, що розглядається ДПТ для 
житлової та громадської забудови не передбачається, оскільки в результаті експлуатації відсутні 
значні викиди парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню 
інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

При виконанні підготовчих і будівельних робіт на проектованих об’єктах вплив на довкілля 
проявлятиметься у викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря, порушення рослинного 
покриву, можливе забруднення ґрунтів ПММ, утворенням відходів, використанням води, шумовим 
навантаженням. Виконання робіт носитиме короткочасний та локальний характер і 
проявлятиметься у короткочасних наслідках на довкілля. 

Постійними наслідками від провадження діяльності на земельній ділянці, що розглядається 
будуть: 

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин при нормальному режимі роботи обладнання 
будуть спричинені роботою автотранспорту, який буде маневрувати по території (оксид вуглецю, 
діоксид азоту, сірки діоксид, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом, 
неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), метан, оксид азоту, вуглекислий газ, бенз(а)пірен, 
аміак) орієнтовною кількістю 1,3919 т/рік.  

- утворення господарсько-побутових стічних вод, кількість утворення яких базується на 
кількості проживаючих мешканців. Усі утворені дощові води проходитимуть очищення та можуть 
бути використані для поливу території; 

- утворення побутових відходів загальною кількості 2,10 т/рік також залежить від кількості 
населення. Тверді побутові відходи будуть передаватись комунальному підприємству згідно 
укладеного договору.  

- відходи, які утворюються після очистки поверхневих стічних вод (осад – 5,604 т/рік; 
нафтошлам – 0,805 т/рік), будуть передаватись відповідно до укладених договорів зі 
спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами. 

Отже, загалом на довкілля передбачається помірний вплив, який може бути мінімізований з 
урахуванням природоохоронних заходів. 

Опис наслідків для довкілля, спричинених планованою діяльністю 

Чи може затвердження документу державного планування та, 
в подальшому, реалізація планованої діяльності спричинити: 

Негативний вплив 

Так Ймовірно Ні 

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     ●
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5.  Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж 
будь-які локальні чи регіональні зміни клімату

    ● 

Водні ресурси 
6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води     ●
7.  Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких 

показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, 
але не обмежуючись ними) 

     
● 

8.  Значне зменшення кількості вод, що використовуються 
для водопостачання населенню

    ● 

9. Збільшення навантаження на каналізаційні системи 
та погіршення якості очистки стічних вод

    ● 

10. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних 
з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення)

    ● 

11. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або 
зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного

    ● 

12.  Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму 
малих річок регіону 

    ● 

13. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод     ● 
14.  Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або 

ж шляхом порушення водоносних горизонтів)
    ●

15. Забруднення підземних водоносних горизонтів     ● 
Відходи 

16 Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів ●    

17.  Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV класу 

 
 ● 

18. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки   ●  

19.  Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження 
з відходами 

    ●

20. Утворення або накопичення радіоактивних відходів     ● 
Земельні ресурси 

21. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару ●    

22. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів     ●
23. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу   ● 

24.  Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 
потоки, провали землі та інші подібні загрози через 
нестабільність літогенної основи або зміни геологічної

     
● 

25.   Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або 
планованій практиці використання земель 

   
● 

26.  Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії 
та цілями місцевих громад 

   
● 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
27. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на їх території тощо)

 
 

 
 

 
● 

28. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або 
територіальному представництві

  ● 

29. Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських 
угідь в цілому 

  ● 

30. Порушення або деградацію середовищ існування диких видів 
тварин 

  ● 
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31. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних 
можливостей 

  ● 

32. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної 
спадщини 

  ● 

33. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля
(перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу
естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників
природи, тощо) 

 
 

 
 

 
● 

Населення та інфраструктура 
34. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості 

населення будь-якої території 
 ●  

35. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення 
нових потреб у житлі 

 ●  

36. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему. Зміни в 
структурі транспортних потоків

 ●

37. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень 

●   

38. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні 
послуги 

 ●

39. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я 
людей 

  ● 

Екологічне управління та моніторинг 
40. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в 

галузі екологічної безпеки 
  ● 

41. Погіршення екологічного моніторингу  ●
42. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого 

самоврядування на процеси техногенного навантаження 
  ● 

43. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей 
виробництва 

  ● 

Інше 
44. Підвищення рівня використання будь-якого виду природних 

ресурсів 
 ●

45. Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу   ● 
46. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії  ●
47. Суттєве порушення якості природного середовища   ● 
48. Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у 
майбутньому 

  ● 

49. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викличуть значний 
негативний екологічний ефект, що матиме значний

  ● 
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Розділ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА 
ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ 
 

На основі інформації, представленої у попередніх розділах, та з метою сприяння досягненню 
цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано 
ряд заходів для пом’якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього 
середовища та здоров’я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації. Термін 
«пом’якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів 
на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок впровадження містобудівної 
документації. Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення 
проекту містобудівної документації і рекомендацій, що виникли в результаті виконання СЕО. 

Реалізація проекту детального плану території потребує виконання великої кількості заходів, 
що стосуються розвитку заходів з інженерної підготовки та захисту території, розвитку промислово-
виробничої сфери, виконання яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого для життя 
середовища. Охорона навколишнього середовища в межах ділянок під будівництво включає 
комплекс заходів по захисту вод і ґрунту від забруднення в районі будівництва, передбачених на 
стадії детального плану, об’ємно-планувального рішення. 

Планований комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території місцевого самоврядування. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря 
Заходи з охорони атмосферного повітря повинні забезпечувати недопущення перевищення 

ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин на межі СЗЗ об’єкту з урахуванням фонового забруднення 
атмосфери. 

Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря необхідно передбачити: 
- недопущення перевищення граничнодопустимих рівнів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря відповідно до дозволу на викиди; 
- регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з урахуванням прогнозу 

несприятливих метрологічних умов; 
- реалізація заходів, з метою мінімізації викиду забруднюючих речовин до атмосферного 

повітря при впровадженні технологічних операцій; 
- постійний контроль за герметичністю і технічним станом обладнання; 
- організація постійного контролю та збереження обладнання в технічно справному стані, а 

також його експлуатація у суворій відповідності до робочих інструкцій, технологічних 
режимів; 

- інтенсивне озеленення та впорядкування земельної ділянки.  
Заходи з охорони водних об’єктів, а також земельних ресурсів 

- максимальне збереження ґрунтового покриву; 
- організація регулярного прибирання території; 
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 

зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою 
небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил, з подальшою 
передачею спеціалізованим підприємствам, відповідно укладених угод; 

- забезпечення встановленого порядку безпечного зберігання відходів (закриті контейнери, 
встановлені на майданчиках з твердим покриттям); 

- вертикальне планування поверхні із забезпеченням нормативних ухилів для ефективного 
відведення поверхневого стоку; 

- здійснення засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору 
та використання води; 
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- наявність системи поверхневої каналізації для відведення забрудненого дощового і талого 
стоку з території МЦ на локальні очисні споруди (сепаратор нафтопродуктів) з можливістю 
подальшого використання очищених стоків для поливу території; 

- здійснення контролю якості дощових вод та контролю ефективності роботи очисних 
споруд, а також забезпечення постійного очищення мереж дощової каналізації; 

- суворе дотримування технологічного регламенту.   
Заходи з охорони біорізноманіття 

- устаткування та технологічні процеси, які призводять до генерації негативного шумового 
ефекту мають бути обладнані засобами шумоподавлення та віброізоляції, зокрема 
встановлювати обладнання на шумоізолюючих підставах, використовувати звукоізолюючі 
прокладки з гуми, пресованої пробки та інш.; 

- у разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення (у відповідності до вимог статті 27 Закону України 
«Про рослинний світ») їх потрібно пересадити на ділянки з однотипними умовами 
місцезростання; 

- максимальне збереження зелених насаджень, проведення озеленення території.  
З метою мінімізації впливу на довкілля у разі виникнення аварійних ситуацій 

- експлуатацію об’єкту проводити з дотриманням вимог Кодексу газорозподільних систем, 
Кодексу газотранспортної системи, Наказу від 15.05.2015 р. № 285 Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»; 

- технічний огляд та технічне обстеження, оцінка та паспортизація технічного стану об’єктів 
систем газопостачання, визначення можливості подальшої експлуатації газопроводів, 
здійснення запобіжних заходів для безаварійної експлуатації об’єктів систем 
газопостачання, а також забезпечення промислової, пожежної та техногенної безпеки і 
охорони довкілля на цих об’єктах повинно здійснювати відповідно до вимог наказу 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 
640 «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, 
здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання»; 

- наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення 
необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого 
негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації; 

- суворе дотримання робочих інструкцій затверджених на підприємствах, а саме інструкції з 
охорони праці, пожежної безпеки, які регламентують безпечне виконання робіт з 
експлуатації і технічного обслуговування обладнання комплексу; 

- припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (несправність, аварія, 
тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов; 

- у разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності до розробленого 
регламенту, що містить вказівки сповіщення відповідних служб організацій, які повинні 
брати участь у їх ліквідації; 

- забезпечення вимог щодо вибухо- та пожежобезпечності відповідно до категорійності 
об’єкта та вимог законодавства України; 

- суворе дотримання режиму по допуску на об’єкт сторонніх осіб; 
- дотримання інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними регламентами 

та інструкціями. 
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Розділ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ,ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, 
ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ 
ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТОЩО) 

 
Територія індивідуальної  житлової забудови з розташована в межах с. Погреби, Броварського 

району, Київської області в західній його частині.  
Територія, яка передбачається під розширення сельбищної та громадської зони села, становить 

– 173.0  га має багатокутну форму  видовженість з півночі на південь – 1390 м, а зі сходу на захід – 
1990 м. Територія проектування вільна від забудови та зайнята трав'яною рослинністю, що надає 
можливість використати дану територію в повному обсязі. 

Отже, вибір ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення з урахуванням 
найбільш прийнятного, економного використання земель, забезпеченості підприємства робочим 
середовищем, а також соціально-економічного розвитку регіону. 

Під час підготовки Звіту стратегічної екологічної оцінки надано прогноз впливу на всі 
компоненти довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, 
соціальних та техногенних умов, визначено труднощі щодо прийнятності використання даної 
території (висновки якої можливо здійснити на цьому етапі), обґрунтовано економічні, технічні, 
організаційні, природо-охоронні заходи. 

 Альтернатива 1  
Альтернативою обраному варіанту використання території приймався «нульовий» сценарій. 
У випадку неприйняття та незатвердження ДПТ дана земельна ділянка не буде благоустроєна. 

Цей сценарій можна розуміти як продовження екологічних тенденцій, наведених у розділі 2 – 
характеристика поточного стану довкілля. 

Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію «нульової альтернативи», 
коли детальний план не буде затверджено: 

- це може призвести до зниження рівня його виробничої діяльності й погіршення співпраці з 
підприємствами у зв’язку з обмеженою сферою спеціалізації; 

- природо-ресурсний потенціал земельної ділянки, її сприятливе місце розташування не буде 
приносити позитивну динаміку в соціально-економічну сферу регіону та країни загалом. 

 Альтернатива 2  
Було розглянуто варіант розміщення житлового масиву в інших регіонах. 
В даному випадку не буде впорядкована земельна ділянка орієнтовною площею 175.0 га, не 

організована система збору поверхневих стоків з подальшим очищенням та використанням для 
поливу території в теплий період року. 

При обранні даної альтернативи вплив на навколишнє середовище очікується лише при 
провадженні планованої діяльності на такому ж рівні, як і при обранні базового сценарію. Базовий 
сценарій веде за собою додатковий вплив на земельні ресурси під час проведення будівельних та 
монтажних робіт. 

Базовий сценарій не ставить за мету зміну сформованих меж земельної ділянки, який має сталу 
структуру забудови й вільні ділянки для можливості розміщення нових об’єктів в перспективі з 
метою вдосконалення виробничих й технологічних процесів, а також умов праці персоналу, 
дотримання всіх природоохоронних відстаней для забезпечення пожежної безпеки, захисту 
навколишнього середовища, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.  

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 
документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам 
України, законодавству у сфері містобудування та охорони навколишнього природного 
середовища. 

Основні методи щодо здійснення СЕО: 
1) аналіз проекту містобудівної документації щодо існуючої екологічної ситуації, а саме: 
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- здійснено аналіз природних умов території населеного пункту в проектних межах, 
включаючи характеристику поверхневих вод, ландшафтів, гідрогеологічні особливості 
території, природоохоронних територій та інших компонентів природного середовища; 

- розглянуто можливий вплив на атмосферне повітря, використання та відведення води, 
утворення відходів; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 
2) збір зауважень та пропозицій від громадськості, уповноважених органів з питань 

охорони навколишнього природного середовища та питань охорони здоров’я; 
3) розроблено ряд заходів, які забезпечуватимуть та мінімізуватимуть вплив на довкілля; 
4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

планованої діяльності; 
5) отримані зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації; 
6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної 

документації. 
В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, 

враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-
економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення, в повному обсязі 
враховані зауваження і пропозиції надані Департаментом екології та природних ресурсів та 
Департаменту охорони здоров’я Київської  ОДА про обсяги визначення СЕО. 

Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО 
Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки, можна 

виділити наступні: 
- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 

об’єкту на довкілля; 
- неможливо в повному обсязі оцінити кумулятивний вплив на навколишнє природне 

середовище населеного пункту у зв’язку з відсутністю офіційної інформації у 
відкритому доступі, що стосується екологічних аспектів окремо по виробничим 
об’єктам села. 
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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 
 

Створення системи моніторингу довкілля визначає порядок створення та функціонування 
системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної діяльності в районі, визначає основні 
завдання районної системи моніторингу довкілля, суб’єктів системи, їх завдання відповідно до 
конкретного ресурсу, принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між 
суб’єктами під час створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, 
організаційний механізм її створення. 

Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і 
розроблення науково - обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання 
негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту буде здійснюватися з метою забезпечення 
неухильного дотримання вимог законодавства під час монтажу, експлуатації та втілення всіх 
заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне 
середовище. 

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, 
відповідальним за здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення покладено на орган виконавчої влади або орган 
місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного 
планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений 
законодавством замовник документа державного планування. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем 
та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та 
передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були 
передбачені раніше. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності: 
- періодичне (щоквартальне) проведення контролю якості атмосферного повітря на межі 

встановленої санітарно-захисної зони, на договірній основі акредитованою лабораторією; 
- періодичне проведення контролю за кількістю та якістю  стічних  вод,  які  скидаються до  

системи  міської каналізації; 
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму на договірній основі 

акредитованою лабораторією; 
- ведення обліку відходів щодо операцій у сфері поводження з відходами, а також 

забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, утворюваних внаслідок 
здійснення діяльності, згідно чинного законодавства. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійснення планованої діяльності 
на земельній ділянці, що розглядається ДПТ. 

Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року», основою моніторингу є система показників оцінки 
реалізації державної екологічної політики, орієнтованих на індикатори сталого розвитку та завдання 
збалансованої екологічної політики. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за 
кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Для моніторингу 
наслідків реалізації ДДП для довкілля необхідно застосовувати екологічні індикатори, особливо ті, 
для яких є моніторингові дані. 
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З метою виявлення зміни параметрів контрольованих процесів, для підприємства 
рекомендуються екологічні індикатори, які сприяють аналізу причин та екологічної обстановки на 
території, яка підлягає впливу планованої діяльності. 

Більш точні екологічні індикатори будуть визначені на етапі проходження процедури оцінки 
впливу на довкілля або на іншій більш пізній стадії проектування для об’єкту. 

Моніторинг на етапі експлуатації 

Об’єкт 
моніторингу 

Параметр, що 
підлягає 

моніторингу 

 
Періодичність Хто проводить 

моніторинг 
Індикатори 

результативності 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повітря 

Проведення 
контролю якості 
атмосферного 
повітря на 
найближчої 
житлової 
забудови 

1 раз на рік 

Державні та приватні 
установи, які мають 
відповідну 
атестацію 

РД 52.4.186-89 «Руководство по 
контролю загрязнения 
атмосферы»; «Перелік 
гранично-допустимих 
концентрацій хімічних і 
біологічних чинників в 
атмосферному повітрі 
населених місць», затверджених
Т.в.о. Головного державного 
санітарного лікаря України від 
03.03.15 р. 

 
Вміст 
забруднюючих 
речовин у 
вихлопних газах 
автотранспортних 
засобів  

1 раз на рік 
 

 Станції технічного 
обслуговування 

ДСТУ 4277:2004 
«Норми і методи вимірювань 
вмісту оксиду вуглецю та 
вуглеводнів у відпрацьованих 
газах автомобілів з 
двигунами, що працюють на 
бензині або газовому паливі» 

 
 
 
 
Шум 

Шумовий вплив 
на межі 
найближчої 
житлової 
забудови 

1 раз на рік 

Державні та приватні 
установи, які мають 
відповідну 
атестацію 

ДСП № 173-96» 
(Додаток №16) та 
«Державними санітарними 
нормами допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях 
житлових та громадських 
будинків і на території 
житлової забудови» 

 

Відходи 
Місця 
тимчасового 
зберігання 
відходів 

Періодично 

Відповідальна особа 
на підприємства, 
призначена відповідно 
до Наказу 

Закон України 
«Про відходи» 

Соціальне 
середовище 

Населення, 
громадські 
організації, ЗМІ 

Щоразу за 
потребою 

Фахівець для 
зв’язків з 
громадськістю 

Нейтральні або позитивні 
відгуки 
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Розділ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту, ймовірні транскордонні 

наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються. 
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Розділ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ,РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 
 
Основним об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є документ державного 

планування – «Детальний план території загальною площею 175.00 га, для житлової та громадської 
забудови, в с. Погреби, Броварського району, Київської області і». Детальний план території є видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток 
частини території. 

Територія, яка передбачається під розширення сельбищної та громадської зони села, становить 
– 173.0  га має багатокутну форму  видовженість з півночі на південь – 1390 м, а зі сходу на захід – 
1990 м. Територія проектування вільна від забудови та зайнята трав'яною рослинністю.  

Зі східної частини території межує з землями для ведення особистого селянського 
господарства(згідно генплану села майбутня житлова забудова), через запроектовані вулиці згідно 
генерального плану с. Погреби територія виходить на головну вулицю села Погребський шлях. 

  З північної дана територія межує – з водоймами р. Кодак, а вздовж західної межує з р. Десна 
та південної частини території межує з вільними територіями (для ведення особистого селянського 
господарства(згідно генплану села майбутня житлова забудова). 

Територія індивідуальної житлової та громадської забудови має спокійний, рівний рельєф з 
окремими пониженнями та підвищеннями. 

З опорного плану - плану сучасного використання території, визначені функціонально-
планувальні обмеження для розташування на даній території житлової та громадської забудови та 
визначена система планувальних обмежень зі сторони різних об’єктів відповідно до їх санітарної 
класифікації та врахування генерального плану с. Погреби. 

До числа планувальних обмежень входять: інженерні мережі, річки, канали, ліси,червоні лінії 
вулиць та проїздів, а також відведені сусідні земельні ділянки на які раніше були складені кадастрові 
плани і видані державні акти на право власності за цільовим призначенням відноситься до – земель 
сільськогосподарського призначення (за класифікатором: 01.03 для ведення особистого селянського 
господарства»  (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, Державний комітет 
України із земельних ресурсів наказ №548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів 
цільового призначення земель»). 

Об’єктів природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі, культурної спадщини, пам’яток 
культури та архітектури на земельній ділянці не виявлено. 

Найближча житлова забудова розташована на відстані близько 1800 м від межі земельної 
ділянки в східному напрямку. 

Проектом детального плану території передбачається упорядкування планувальної структури 
території розміщення житлової та громадської забудови. 

У Звіті наведена характеристика довкілля с. Погреби, Київської області згідно з даними 
регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Київської області у 2019 
році, яка підготовлена працівниками Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної  адміністрації,  веб-сайту  Головного  управління  статистики  у  Київській  
області, Екологічного паспорту Київської області за 2020 рік та т.п. 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності можливі ймовірні впливи на 
наступні фактори довкілля: 

Здоров’я населення 
Головним критерієм визначення впливу діяльності на здоров’я населення є дотримання 

санітарно-гігієнічних норм встановлених законодавством України. Оскільки на даному етапі не 
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встановлена СЗЗ для об’єкту, робити точних припущень щодо розвитку ризиків на здоров’я 
населення вважатиметься недостовірними даними. 

У всякому випадку у викидах забруднюючих речовин, що викидаються під час здійснення 
життєдіяльності відсутні, або такі викиди будуть помірно-небезпечними та малонебезпечними. 

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

розсіювання забруднюючих речовин на встановленій СЗЗ для об’єкту. 
Стан фауни, флори, біорізноманіття 
Територія планованої діяльності характеризується відсутністю об’єктів природно- 

заповідного фонду, Смарагдової мережі та лісових ресурсів. 
Проектом ДПТ передбачається провести  озеленення  території:   

- загальна  площа  – 6.5350 га. 
Ґрунти 
На проектованих для забудови ділянках буде частково змінений ґрунтовий покрив у зв’язку з 

будівництвом і подальшим проведенням господарської діяльності. Зняття ГРШ передбачається під 
встановленням будівель і споруд, облаштуванням проїздів зливової каналізації. Знятий ґрунт буде 
залишатися на території майданчика та використовуватиметься для його планування. 

Під час експлуатації об’єкту проектування вплив на ґрунти може відбуватись лише під час 
експлуатації автотранспорту, призначеного для обслуговування населення. При цьому вплив 
відбувається у випадку проливів нафтопродуктів на ґрунт. З метою зменшення впливу на ґрунти 
необхідно здійснювати рух автотранспорту по асфальтованій поверхні, а також забезпечувати 
стоянку машин на асфальтованому покритті. 

Для зменшення ризику просочування дощових стічних вод, забруднених нафтопродуктами та 
зваженими речовинами, у ґрунти, передбачено організувати систему збору та очистки дощових 
стічних вод з відведенням на очисні споруди – сепаратор нафтопродуктів ПБМО-700. 

Водне середовище 
Потреби населення у водопостачанні будуть забезпечуватись від запроектованого водогону у 

розрахунковій кількості – 602,58 м3/рік. Для питного водопостачання може використовується 
привозна бутильована вода. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

Поверхневі стічні води проходитимуть очищення на сепараторі нафтопродуктів типу ПБМО-
700 та можуть бути використані для поливу території. 

Повітря 
Враховуючи відсутність прямого посилання на діяльність, необхідно керуватись п.5.9. ДСП 

173-96, де вказано, що розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та 
інших  виробничих об’єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи 
зменшення згідно з пунктом 5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. Отже на даному етапі СЗЗ не встановлена. 

Кількість джерел викидів та їх якісний склад під час експлуатації визначено на основі 
обладнання та споруд, що буде використане у планованій діяльності населення. 

Попередньо, беручи до уваги обладнання та споруди, що планується встановити, визначено 2 
стаціонарних джерел викидів під проживання людей, а саме: стоянки автомобілів та витяжна 
вентиляція модульної котельні. 

Таким чином, при експлуатації проектованої діяльності нараховується 2 джерела викидів, з 
них 1 неорганізоване та 1 організоване. 

У розділі 3 Звіту проведено розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від ДВЗ автотранспортної техніки, який складає 1,3919 т/рік. 

Кількісний та якісний склад викидів від життєдіяльності населення на даному етапі визначити 
неможливо, оскільки відсутня інформація щодо організації вентиляційних систем, систем опалення, 
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добавок та хімічних реагентів, які будуть використовуватись в побуті. Ці викиди будуть визначені 
на наступних етапах проектування. 

 Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря буде проведено при 
проходженні процедури з оцінки впливу на довкілля та при отриманні дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проходженні процедури 
з оцінки впливу на довкілля. 

Відходи 
Під час життєдіяльності населення на планованій території будуть утворюватися тверді 

побутові відходи та відходи від очисних споруд поверхневого стоку. Загальна кількість відходів 
становитиме 1259.94 т/рік. 

На території повинен бути передбачений повний збір, роздільне зберігання на спеціальних 
майданчиках та передача відходів відповідно укладених договорів організаціям, що мають 
відповідну ліцензію на поводження з ними. 
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ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Адреса: 07415, Київська обл ., Броварський район с . Зазим'є, вул . Широка, б 
тел : (04594) 29281 Код ЄДРПОУ : 04363876 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 1/2-А 

Заява 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

«Детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 175 га , з метою 
визначення її планувальної організації функціонального призначення для житлової та 

громадської забудови, в межах села Погреби Броварського району Київської області» 

1. Замовник 
Зазимська сільська рада Броварського району Київської області 
згідно Рішення № 762- 13 позачергової-УІІ від 11 вересня 2020 р . 

2. 

3. 

4. 

Детальний план території орієнтовною площею 175 га , з метою 

визначення її планувальної організації функціонального 

призначення для житлової та громадської забудови , в межах 

села Погреби Броварського району Київської області 

. . . планується розробити з метою : 
Вид та основн1 Шлt документа державного 

й , . - уточнення положень Генерального плану с. Погреби ; 
планування , ОГО зв язок з ІНШИМИ 

- уточнення планувальної структури , просторової композиції, 
документами державного планування 

параметрів забудови та ландшафтної організації території 

!Якою мірою документ державного 
планування визначає умови для 

виробничих будинків та господарських споруд; ·= 
- обrрунтування потреб формування нових земельних 

ділянок та визначення їх цільового призначення ; 

Орієнтовна площа території детального планування - 175 га. 

Реалізації видів діяльності або об'єктів, Видів планованої діяльності та об'єктів , які Законом України «Про 

щодо яких законодавством передбачено оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати 

здійснення процедури оцінки впливу на значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля , 

довкілля (у тому числі щодо визначення проектом містобудівної документації не передбачається . 

місцезнаходження , розмір , потужності або 

розміщення ресурсів) 

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому 
числі для здоров'я населення 

- для територій з 

природоохоронним статусом 

- ймовірне зниження якості атмосферного повітря через 

підвищення транспортного руху 

- збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж 

озеленених та благоустроєних зон ; 

- порушення (руйнування) rрунтів під час будівництва 

(трансформація шарів землі) , руху транспортних засобів, 

вібрацій від процесів виробництва , які можуть підсилюватись 

під впливом природних чинників - вітру , дощових потоків , 

тощо; 

- акустичне забруднення , розрахунковий граничнодопустимий 

рівень, допустимий рівень шуму на території населених місць; 

- Об'єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту 

та на прилеглих територіях відсутні. 



б. 

7. 

8. 

9. 

транскордонні наслідки для 

довкілля, у тому числі для здоров'я 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я 
населення, відсутні 

Виправдані альтернативи, які необхідно У разі не затвердження детального плану території альтернативні 
розглянути , у тому числі якщо документ варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні 
державного планування не буде архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району 
затверджено Київської області. 

Дослідження, які необхідно провести, 

методи і критерії, що 

використовуватиІ\Іуться під час 

стратегічної екологічної оцінки 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки 
містобудівної документації є її відповідність державним 
будівельним нормам, санітарним нормам. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 
розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою; 
проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містоб дівної док ментації. 

Заходи, які передбачається розглянути для Розроблений у відповідності до державних будівельних норм, 
запобігання , зменшення та пом'якшення санітарних норм і правил проект містобудівної документації не 
негативних наслідків виконання матиме негативних наслідків виконання документа державного 
окумента державного планування планування. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну 
Пропозиції щодо структури та змісту звіту оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну 
про стратегічну екологічну оцінку екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ 

«Охорона навколишнього природного середовища». 

Орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, та строки їх подання 

З повагою, 

Сільський голова 

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Зазимської 
сільської ради (07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим'є, 
вул. Широка,6) у строк, що не перевищує 15 днів з дня публікування 
цієї заяви. 

.В. Крупенко 
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На Сумщині 
вітають дзвіночки 

з різних країн, 
а на Харківщині 

іграшкові  
діди Морози 
зібралися на 

традиційне віче 
 

Стор. 4

Як створити  
святковий настрій 
власними руками, 

розповідають 
бібліотекарка з 

Полтави Світлана 
Городинська  
та працівниця 
податкової з 

Тернополя Ольга 
Давида 

 
Стор. 5

В ООН показали 
найкращі світлини 

погодних явищ,  
які свідчать,  

що 2020 рік був 
непростим і стане 

незабутнім 

Стор. 6
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1545-р 
Київ

Про зміну складу Комісії 
з питань осіб, зниклих безвісти  

за особливих обставин
Ввести до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обста-

вин, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. 
№ 248, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 р. № 915, Гордієнка Миколу Миколайовича — начальника відділу 
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил, Максимченка Володимира Анатолійовича — заступника на-
чальника відділу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил, Малашка Юрія Анатолійовича — керівника 
Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених во-
лі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях при Службі безпеки України та Котенка Олега Олексійовича — го-
лову громадської організації «Група Патріот» (за згодою), вивівши з її складу Куз-
нєцова Генадія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1576-р 
Київ

Про звільнення Лемеш Н. П.  
з посади заступника Міністра молоді  

та спорту України   
Звільнити Лемеш Ніну Петрівну з посади заступника Міністра молоді та спорту 

України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1593-р 
Київ

Про звільнення Свириденко Ю. А.  
з посади першого заступника Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Звільнити Свириденко Юлію Анатоліївну з посади першого заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажан-
ням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1594-р 
Київ

Про звільнення Шкарлета С. М.  
з посади заступника Міністра  

освіти і науки України  
з питань європейської інтеграції

Звільнити Шкарлета Сергія Миколайовича з посади заступника Міністра осві-
ти і науки України з питань європейської інтеграції у зв’язку з переходом на ін-
шу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Офіційне повідомлення ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність 

безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість ко-
ристувачів проводового радіомовлення в Україні постійно скорочуєть-
ся. Проводове мовлення втратило свою популярність як засіб кому-
нікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально застаріло-
го обладнання мережі проводового радіомовлення, відсутність рем-
комплектів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телеко-
мунікації», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення припинити 
з 01.04.2021року надання послуг проводового радіомовлення у cелах 
Шелудьківка та Геніївка Зміївського району Харківської області для 
всіх категорій споживачів. 

Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 
Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні з мереж українських операторів).

До уваги 
державне підприємство «Вугілля України» 

(ідентифікаційний код 32709929), 
державне підприємство «Національна 
вугільна компанія»(ідентифікаційний 

код 42164388) і державне підприємство 
«Державна вугільна компанія» 

(ідентифікаційний код 39388266)
Антимонопольним комітетом України розгля-

дається справа № 143-26.13/80-20 про порушен-
ня законодавства про захист економічної конку-
ренції, вчинене суб’єктами господарювання — 
вугледобувними підприємствами, у тому числі 
Державним підприємством «Національна вугіль-
на компанія» (далі — ДП «Національна вугільна 
компанія»), Державним підприємством «Вугілля 
України» (далі — ДП «Вугілля України») та Дер-
жавним підприємством «Державнавугільна ком-
панія» (далі — ДП «Державна вугільна компа-
нія»).

З метою збирання доказів у справі № 143-
26.13/80-20 були направлені вимоги до ДП «На-
ціональна вугільна компанія» від 29.09.2020 року 
№ 143-26.13/07-13226, ДП «Вугілля України» від 
05.10.2020 року № 143-26.13/07-13531, ДП «Дер-
жавна вугільна компанія» від 29.09.2020 року  
№ 143-26.13/07-13227 про надання інформації.

Інформація щодо вимог державного уповнова-
женого Комітету про надання інформації розмі-
щена на офіційному веб-сайтІ Антимонопольного 
комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розді-
лі «Головна — Розгляд справ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ 
про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, затверджених розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України від 19 
квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Мініс-
терстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 
90/299 (у редакції розпорядження Антимонополь-
ного комітету України від 29 червня 1998 року № 
169-р) (із змінами).

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 
оприлюднює інформацію про прийняті рішення від:

02.04.2020 № 63/21-р/к — ПП «БАКАЛ-МІВ» 
(34668226) (штраф — 1600 грн.)

02.04.2020 № 63/23-р/к — ТОВ «Компанія Європей-
ський парк» (39640790) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Камаз-Львів» (23964640) (штраф — 68000 грн.)

02.04.2020 № 63/25-р/к — ПП «Захід Інвест Торг» 
(41543151) (штраф — 68000 грн.) 

02.04.2020 № 63/27-р/к — ФОП  Макух Христина 
Ігорівна (2929909046) (штраф — 51000 грн.)

30.04.2020 № 63/31-р/к — СТ «ОКСАМИТ» Кам’янка-
Бузької райспоживспілки (31148039) ( штраф — 68000 
грн.)

30.04.2020 № 63/33-р/к — ТзОВ «Гідроспецбуд» 
(25237677) (штраф — 74000 грн.); ТзОВ «Добротвіре-
нергобуд» (04855230) (штраф — 136000 грн.)

30.04.2020 № 63/34-р/к — ПП «ДАКО ПЛЮС» 
(36992160) (штраф — 136000 грн.)

14.05.20 № 63/36-р/к — ФОП Вах Володимир Дми-
трович (1763211035) (штраф — 68000 грн.)

14.05.2020 № 63/38-р/к — ТОВ «ЕКОТЕХНОСЕРВІС» 
(41262580) (штраф — 136000 грн.); ТОВ «Харківагро-
запчасть» (31632211) (штраф — 136000 грн.)

28.05.2020 № 63/47-р/к — ФОП Радченко Тетяна 
Миколаївна (2874805780) (штраф — 31000 грн.)

11.06.2020 № 63/52-р/к — ФОП Фалісей Стефа-
нія Василівна (2295613725) (штраф — 30000 грн.); 
СП «Оксамит» Кам’янкабузької райспоживспілки 
(31148039) (штраф — 68000 грн.)

11.06.2020 № 63/53-р/к — ТОВ «Інвінт Груп» 
(39870071) (штраф — 68000 грн.); ТОВ «Гранфінре-
сурс» (38947319) (штраф — 68000 грн.)

25.06.2020 № 63/59-р/к — ТОВ «Автотрансаген-
ство» (32438954) (штраф — 68000 грн.)

16.07.2020 № 63/66-р/к — ФОП Гунька Андрій Ми-
хайлович (2993112038) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Калган» (37694069) (штраф — 68000 грн.)

06.08.2020 № 63/70-р/к — ТОВ НВФ «Органічні тех-
нології» (40301403) (штраф — 144 грн.)

06.08.2020 № 63/71-р/к ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 476000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 476000 грн.)

06.08.2020 № 63/72-р/к ТОВ «Автотрансагенство» 
(32438954) (штраф — 952000 грн.)

06.08.2020 № 63/76-р/к — ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 1700000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 1700000 грн.)

06.08.2020 № 63/77-р/к — ТОВ «АВАНТ-ГАРДЕ» 
(36829118) (штраф — 272000 грн.)

27.08.2020 № 63/81-р/к — ТОВ «Машбудінвест» 
(36002589) (штраф — 272000 грн.); ПАТ «Кремен-
чуцький сталеливарний завод» (05756783) (штраф — 
272000 грн.)

27.08.2020 № 63/82-р/к — ПП «Максімо-Буд» 
(38700518) (штраф — 136000 грн.)

27.08.2020 № 63/83-р/к — ПП «Олан Захід» 
(41198699) (штраф — 68000 грн.); ПП «Асгард-Львів» 
(42579014) (штраф 68000 грн.)

27.08.2020 № 63/84-р/к — ТОВ «Вендінг Техноло-
джі» (38780462) (штраф —  68000 грн.)

27.08.2020 № 63/86-р/к — ТОВ «Снятинбудіндустрія 
«НОВА» (33926268) (штраф — 68000 грн.)

10.09.2020 № 63/88-р/к — ТОВ «Позитив ІФ» 
(35765127) (штраф — 136000 грн.)

17.09.2020 № 63/89-р/к — ТОВ «Галавтопочстач» 
(41423194) (штраф — 204 000 грн.); ТОВ «Автозахід 
Холдинг» (39218621) (штраф — 68000 грн.)

17.09.2020 № 63/90-р/к — ФОП Цибульський Р.М. 
(1703402096) (штраф — 816000 грн.)

24.09.2020 № 63/91-р/к — ФОП Шитов Володимир 
Миколайович  (2930512650) (штраф — 9745 грн.)

15.10.2020 № 63/100-р/к —  ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

15.10.2020 № 63/101-р/к — ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

22.10.2020 № 63/102-р/к — ТОВ «Західполімкомп-
лект» (39639883) (штраф — 68000 грн.); ФОП Магас 
Володимир Петрович (2890600490) (штраф — 68000 
грн.)

29.10.2020 № 63/105-р/к — ТОВ «Канзас» 
(32831008) (штраф — 28000 грн.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розді-

лу охорона навколишнього природного середовища» до детального плану 
території загальною площею 175.00 га, для житлової та громадської забу-
дови в с. Погреби Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно Рішення Зазимської сіль-
ської ради № 762-13 позачергової-VII  від 11.09.2020р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Зазимської 

сільської ради за адресою: с. Зазим’є, вул. Широка, 6 (у приміщення За-
зимської сільської ради).

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло, видане Відділом прива-
тизації державного житлофонду Вату-
тінської районної Ради 15 червня 1998 
року, за номером № 4351, на ім’я Алек-
сєєнко Євгенії Миколаївни, на квартиру  
№ 96 в будинку № 27/2 по вулиці Ми-
коли Закревського в місті Києві, 
вважати недійсним.

Розшукується спадкоємець піс-

ля померлої 

КАЧАН А.Я. 

Терміново звернутися до нотарі-

альної контори: Запорізька область, 

м. Василівка, вул. Театральна, 14.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1595-р 
Київ

Про звільнення Лещенка Р. М.  
з посади Голови Державної служби України 
з питань геодезії, картографії та кадастру
Звільнити Лещенка Романа Миколайовича, призначеного за контрактом,  з по-

сади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1596-р 
Київ

Про звільнення Каплунова Д. В. з посади 
першого заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України
Звільнити Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника Голови 

Державної екологічної інспекції України у зв’язку з отриманням негативної оцінки за 
результатами оцінювання службової діяльності у 2020 році (пункт 3 частини першої 
статті 87 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1599-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 23  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2019 р. № 1327

Внести зміни у додаток 23 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2019 р. № 1327 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснен-
ня переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охоро-
ни здоров’я між місцевими бюджетами у 2020 році» — із змінами, внесеними розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 1145, виклавши йо-
го в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 23 

 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2019 р. № 1327 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2020 р. № 1599-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Чернівецької області у 2020 році

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіаль-
ної одиниці

Обсяг, тис. 
гривень

24100000000 Обласний бюджет  Чернівецької області 110 340
24301200000 Районний бюджет Вижницького району 9 937,7
24302200000 Районний бюджет Герцаївського району 8 168,5
24303200000 Районний бюджет Глибоцького району 13 438,5
24304200000 Районний бюджет Заставнівського району 9 624,6
24305200000 Районний бюджет Кельменецького району 12 123,5
24306200000 Районний бюджет Кіцманського району 11 005
24307200000 Районний бюджет Новоселицького району 11 526,5
24308200000 Районний бюджет Путильського району 9 825,8
24309200000 Районний бюджет Сокирянського району 11 170,4
24310200000 Районний бюджет Сторожинецького району 10 460,7
24311200000 Районний бюджет Хотинського району 9 728,3
24501000000 Бюджет Вашковецької сільської  об’єднаної  

територіальної громади
1 022

24502000000 Бюджет Великокучурівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 487,8

24503000000 Бюджет Волоківської сільської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 023,7

24504000000 Бюджет Глибоцької  селищної  об’єднаної територіаль-
ної громади

2 372,6

24505000000 Бюджет Клішковецької сільської  об’єднаної  
територіальної громади

1511,3

24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 620,8

24507000000 Бюджет Недобоївської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 246,9

24508000000 Бюджет Рукшинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 336

24509000000 Бюджет Сокирянської міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 953,8

24510000000 Бюджет Усть-Путильської сільської  об’єднаної терито-
ріальної громади

1 958,5

24511000000 Бюджет  Вашківецької міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

3 282,5

24512000000 Бюджет Вижницької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 576,3

24513000000 Бюджет Сторожинецької міської  об’єднаної  
територіальної громади

8 601,2

24514000000 Бюджет Красноїльської  селищної об’єднаної  
територіальної громади

2 755,6

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 243,8

24516000000 Бюджет Чудейської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 803,9

24517000000 Бюджет Конятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 080,6

24518000000 Бюджет Селятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

6 329,7

24519000000 Бюджет Острицької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 185,7

24520000000 Бюджет Мамаївської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 562,3

24521000000 Бюджет Кіцманської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 253

24522000000 Бюджет Магальської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 606,1

24523000000 Бюджет Вікнянської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

838,2

24524000000 Бюджет Юрковецької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 116,2

24525000000 Бюджет Кострижівської селищної об’єднаної  
територіальної громади

930,3

24526000000 Бюджет Новоселицької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

4 871,4

24527000000 Бюджет Герцаївської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 463,3

24528000000 Бюджет Заставнівської  міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 072,5

24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної об’єднаної терито-
ріальної громади

1 210,4

24530000000 Бюджет Ставчанської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

579,8

24531000000 Бюджет Хотинської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 109,1

24532000000 Бюджет Чагорської  сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 527,2

24533000000 Бюджет Новодністровської міської об’єднаної  
територіальної громади

3 210,7

Усього 304 092,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1597-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру  
на Пінчука О. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, виконання обов’язків Го-
лови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на началь-
ника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва зазначеної 
Служби Пінчука Олексія Ігоровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ГеоДез
Выделение
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Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська +3  +8 +6  +11
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Тернопільська 0  +5 0  +5 Крим +3  +8 +8  +13
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Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Перший місяць зими в 
метеорологічних спо-

стереженнях позначено  
небувалою кількістю не-
звичайних природних ка-
таклізмів. Ось лише кілька 
найрезонансніших: потуж-
ний землетрус амплітудою 
5,6 бала в Новій Гвінеї, ви-
верження вулканів в Індо-
незії та на Сицилії, нищів-
на повінь у Таїланді, ура-
ганний шторм на Азові й 
буревії у південних облас-
тях України, снігопади у 
США та Японії. Але сти-
хійні лиха трапляються 
на обмежених територіях. 
Нині людство потерпає від 
глобальної  біди — панде-
мії коронавірусної хвороби.  
Боротимемося ми з нею й у 
новому році. 

У січні найбільше вели-
ких релігійних свят.  Усі 
вони супроводжуються 
велелюдними обрядови-
ми дійствами.  Старі лю-
ди і народні синоптики 
пов’язують з ними прогно-
зи на майбутнє, спостеріга-
ючи за природними явища-
ми, прикметами.

Новорічне свято слід від-
значати у колі сім’ї. Ходи-
ти у гості, приймати  гостей 
у себе заведено наступного 
дня.  Ошатно вбрана ялин-
ка, подарунки, взаємні по-
бажання щастя, миру, до-
бра і здоров’я в новому році 
створюють атмосферу гар-
ного настрою, віри у краще 
майбутнє. «Як Новий рік 
зустрінеш, таким він і бу-
де», — стверджує народна 
мудрість.

Якщо перший новоріч-
ний день видасться пого-
жим, спостерігайте за ці-
кавим природним явищем 
(таке ще відбувається на 
Великдень).  Сонце вдосві-
та грає в ореолі широких 
променів. Іноді вони нага-
дують зображення хрес-
та. Роки, коли таке знамен-
ня спостерігалося, були не-
врожайними, із чварами в 
суспільстві. Якщо день мо-
розний, зі снігопадом — на 
врожай зернових.

На Святий вечір готує-
мо багату кутю. З неї по-
чинається трапеза. Разом 
з кутею на святковому сто-
лі має бути дванадцять піс-
них страв. Це пов’язано з 
тим, що рік має дванадцять 
місяців; в Ісуса Христа бу-

ло дванадцять апостолів. 
Дві тарілки з кутею став-
лять окремо — одну для 
відсутніх членів сім’ї, дру-
гу — для покійних родичів.

Цього вечора починають 
ходити колядники. Зустрі-
чати їх привітно, обдаро-
вувати гостинцями — дав-
ня християнська традиція. 
Якщо на Святвечір місяць 
уповні, весна буде з пове-
нями; якщо небо зоряне — 
на врожай ягід; якщо день 
похмурий, зі снігопадом — 
літо буде врожайним.

Із 13 на 14 січня — Ще-
дрий вечір, Меланки, Васи-
ля Великого (зустріч Ново-
го року за старим стилем). 
Цього разу святковий  стіл 
урізноманітнений скором-
ними стравами. Обов’язкові  
серед них холодець, ковба-
си, печеня, пироги, домаш-
ні соління тощо. Вулицями 
ходять гурти щедруваль-
ників у  фантастичних кос-
тюмах,  на імпровізованих 
сценах молодь тішить пу-
бліку веселими  вистава-
ми з народного фолькло-
ру.  Найвелелюдніші й най-
цікавіші такі карнавали на 
Меланки  мені пощастило 
спостерігати на Тернопіль-
щині та Буковині. 

Якщо на Святвечір за-
сніжить — на врожайне лі-
то; зоряна ніч — добре вро-
дять  гречка та горох, буде 
багатий приплід овець.

На Водохреще освячу-
ють воду у криницях, Бо-
жих храмах, ополонках 
(під час традиційного обря-
ду купання). Не забудьте 

напередодні увечері здій-
снити давній ритуал: ви-
беріть із печі попіл, що зі-
брався впродовж Різдвя-
них свят, винесіть і розві-
йте його за межами обійстя. 
Разом з ним розвіються всі 
ваші негаразди. За давніми 
прикметами, після Різдвя-
них свят зима з морозами 
поволі відступає. «Тріщи не 
тріщи, минули водохрещі», 
—  стверджує прислів’я.

Якщо на Водохреще день 
погожий, без вітру — лі-
то буде посушливим; якщо 
похмурий, зі снігопадом — 
на гарний урожай збіжжя 
та фруктів. 

Серед новорічних і різд-
вяних свят маємо знаменну 
календарну дату —  День 
Соборності України. 22 січ-
ня 1919 року на Софій-
ському майдані в Києві бу-
ло проголошено Акт  злу-
ки про возз’єднання Гали-
чини, Буковини, Закарпат-
тя і Наддніпрянської Укра-
їни в єдину Українську На-
родну Республіку. Минуло 
102 роки відтоді, як наша 
держава зробила рішучий 
крок у вивільненні з обіймів 
«братньої російської демо-
кратії».  Як бачимо, нинішні 
кремлівські  очільники  ме-
тодами збройної агресії на-
магаються знову поверну-
ти нашу незалежну держа-
ву в ці обійми.  Але воєнні 
злочини Росії проти Укра-
їни перебувають у полі зо-
ру найвищих міжнародних 
правових інституцій. 

27 грудня на сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН 

ухвалено резолюцію «Про-
блема мілітаризації Рес-
публіки Крим та міста Се-
вастополь (Україна), а та-
кож частини Чорного і 
Азовського морів». Доку-
мент засвідчує: «Мілітари-
зацію Криму здійснює Ро-
сійська Федерація як дер-
жава-окупант, що пере-
творює  Крим  на величез-
ну військову базу. Резолю-
ція вимагає від Росії  негай-
но припинити таку діяль-
ність». А ще  Міжнародний 
кримінальний суд у Гаа-
зі прийняв від України  до 
розгляду справу про воєн-
ні злочини та порушення 
російськими окупантами 
прав людини у Криму та на 
територіях так званих ДНР 
і ЛНР. 

Шкода, що до цієї справи 
за давністю часу не мож-
на долучити ще один зло-
чин  — криваву розправу 
над юними оборонцями Ки-
єва 29 січня 1918 року під 
селом Крути. Напівп’яна 
здичавіла від крові біль-
шовицька зграя під орудою 
жандармського підполков-
ника Михаїла Муравйо-
ва безжально розправила-
ся з вихованцями Першої 
української юнацької шко-
ли імені Богдана Хмель-
ницького і Студентського 
Січового Куреня. 

«Майже всі, кого взяли 
в полон, були більшовика-
ми по-звірячому покалі-
чені. Трупи були з розби-
тими головами, вибитими 
зубами, виколотими очи-
ма. Кілька трупів не вдало-
ся упізнати, настільки во-
ни були знівечені».  Це ряд-
ки із книжки гімназиста 
Левка Лукасевича «Розду-
ми на схилку життя»,  яко-
му дивом вдалося  поряту-
ватися з того пекла.  Чи не 
так само знущаються нині 
з полонених українців і та-
тар нащадки муравйових? 
Дізнаємося з часом з опри-
люднених матеріалів Га-
азького трибуналу. 

Усе таємне згодом стає 
відомим. На скрижалях іс-
торії пам’ять про добро та 
зло, вчинені людьми,  не 
стирається під впливом ча-
су. Згинуть наші воріжень-
ки, як роса на сонці, запа-
нуємо ми, браття, у своїй 
сторонці.

З Новим роком і Різд-
вом Христовим! Хай буде 
щаслива ваша родина і вся 
Україна!

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді 
Мамаєвої О.В., суддів Гуденко О.А. та Алєйнікова В.О. здійснюється спеціаль-

не судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складено-

го за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримі-

нального провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна 

Олексія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районно-

го суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
11 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.court.gov.
ua) 10 год. 00 хв. 21 січня 2021 року, 10 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року ви-
кликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 
року народження, громадянин України, останнє відоме місце проживання в 
Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних при-
чин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та 
про поважні причини неявки.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає та повідомляє Стадни-

ченка Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, 
вул. Київська, 8- Б, кв. 93) про дату слухання № 489/2451/18 у спеціально-
му провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України кримінально-
го провадження з обвинувальним актом відносно Стадниченка С.А. за озна-
ками вчинення злочинів, передбачених ст. 365-2 ч. 3, 362 ч. 1, 3 КК України. 
Судове засідання відбудеться 02 лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16 (4 поверх, су-
дова зала №414).

Суддя Рум’янцева Н.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Татаринцеву Ярославу Сергійовичу, 09.10.1990 ро-

ку народження, уродженцю м. Луганськ, проживаючому за адресою: 

м. Луганськ, вул. Котовського, буд. 33, на підставі ст.ст. 133, 135 та  

297-5 КПК України, необхідно з’явитись у період з 04.01.2021 по 06.01.2021 

(з 09:00 по 18:00 год.) в кабінет № 303 слідчого відділу Управління Служ-

би безпеки України в Тернопільській області, до старшого слідчого в 

ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юс-

тиції Цимбалюка І.І., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, 

тел.: (0352) 52-12-54, для участі у проведенні слідчих дій, а також для 

виконання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні 

№ 22020210000000008 від 30.03.2020, за підозрою у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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НАШ КАЛЕНДАР

1 січня —     Новорічне свято
6 січня —      Різдвяний Святвечір; 175 років (1846) від часу  

написання Т. Шевченком «Заповіту»
7 січня —     Різдво Господа нашого Ісуса Христа
14  січня —  75 років тому (1946) Генасамблея ООН обра-

ла Україну членом Економічної і соціальної ра-
ди ООН; Святителя Василя Великого

18 січня — Хрещенський Святвечір
19 січня — Водохреще
20 січня — День Автономної Республіки Крим
22 січня — День Соборності України
23 січня —  100 років від дня смерті М. Леонтовича (1887—

1921), українського композитора, диригента,  
просвітителя. Його підступно вбив агент Гайсин-
ського відділу ЧК 

24 січня — День зовнішньої розвідки України
27 січня —  Міжнародний день пам’яті Голокосту
28 січня —  70 років від дня народження Л. Каденюка (1951—

2018), українського льотчика-випробовувача, 
космонавта, громадського діяча

29 січня — День пам’яті героїв Крут

Тріщи не тріщи,  
минули  

Водохрещі 
ТРАДИЦІЇ. Прадавній народний   

обряд очищення водою зберігся  
до наших днів
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.fW КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАІНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 9 грудня 2020 р. № 1545-р 
Киів 

Про зміну складу Комісії 
з питань осіб, зниклих безвісти 

за особливих обставин 
Вв1сти до складу Комісіі з nит11нь осіб, зниклих безвісти 3а особливих обста-

~н24r,8~~~~J~;~~~~~~~=~==и К:~~~~~А~~~~~ ::&~і:; ~~H:C~p~:j~KAp:i~~ g аrд 
22 липня 2020 р. Nt 915, Гордієнка Миколу МиколаІіІовича- начальника відділу 
Центру забезпечення службовоf діяльності Міністерства оборони та Генерального 

~:П11~:и~~Рв~:і~~ ~:т:11:~~:;~~~~~я0~:~~~~і ~7:~~~~~с~~І~~.~асст1Jа"~~~~о~11~ 
та Генерального штабу ЗброІіІних Сил, Малашка Юрія АнатоліАовича - керівника 
Об 'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно nозбааленмх во
лі осіб у раІ1оні здіАснення заходів із забезпечення маuіонаnьноТ безпеки І оборони, 
відс і чі t стримування зброАноі агресії Росіі.lськоі Федерації у ДонеuькІІl та Луrан
ськіІl областях при СпужбІ безпеки У1<раіни та Котен1<а Опега Олексійовича - rо
лову rромадської організацU • Група ПатрІот• (за згодою) , вивівши з її складу Куз
нєцова Гена.ді я Івановича. 

Првм'єр-мінісrр Украіни Д. ШМИГ А.ЛЬ 

.QJ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРRДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р . № 1576-р 
Київ 

Про звільнення Лемеш Н. П. 
з посади заступника Міністра молоді 

та спорту України 
Звільнити Лемеw Н1ну Петрівну з посади застуnни1<а Міністра молоді та спорту 

Украіни у зв'язку з переходом на інwу роботу. 
Прем'єр-мінісrр Украіни Д. ШМИГ АЛЬ 

.11 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАІНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 21 грудня 2020 р. N;1 1593-р 
Киів 

Про звільнення Свириденко Ю. А. 
з посади першого заступника МІнІстра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

Звільнити Свиридвнко Юnію Анатопіівну з посади першоrо заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Украіни за власним бажан
ням. 

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГ АЛЬ 

.1 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАІНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 21 грудн• 2020 р. № 1594·р 
Киів 

Про звільнення Шкарлета С. М. 
з посади заступника Міністра 

освіти і науки України 
з питань європейської Інтеграції 

Звільнити Шкарлета Сергія МиколаІlовича з посади заступника Міністра осв1-
ти і науки Украіни з питань європейської інтеграції у зв'язку з переходом на Ін
шу роботу. 

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГ АЛЬ 

ДОКУМЕНТИ 

.1 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 21 груднА 2020 р . № 1 595-р 
Киів 

Про звільнення Лещенка Р. М. 
з посади Голови Державної служби України 
з питань геодезії, картографії та кадастру 
Звільниn4 Лещенка Романа МикопаІlоеича , призначеного за конl:рактом, з по

сади Голови Державної служби Украіни з питань геодезU, картограф11 та кадастру у 
зв 'язку з переходом на іншу роботу. 

Пf)fм'єр-міністр УКРJЇНН д. ШМИГ АЛЬ 

.о КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРRДЖЕННЯ 

від 21 грудн• 2020 р. № 1596-р 
Киів 

Про звільнення Каплунова Д. В. з посади 
першого заступника Голови Державної 

екологічної Інспекції України 
ЗвІльниn4 Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника Голови 

Державноі екологічної інспекції Украіни у зв'язку з отриманням негативної оцінки за 
результатами оцінювання службової ді1111ьностІ у 2020 році (пункт 3 частини першої 

етапі 87 Закону Украіни •П ро державну службh~м'єр-міністр Украіни Д. ШМИГ АЛЬ 

.о КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАІНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 21 груднІІ 2020р.Nt1599-р 
Км ів 

Про внесення змін у додаток 23 
до розпорядження Кабінету МІністрІв 
України від 18 грудня 2019р.№1327 

Внести зміни у додаток 23 до розпорядження Кабінету Мінісrрів Украіни від 18 
грудн11 2019 р . № 1327 •Про погодження розподілу дод.атковоі дотації на здіІ1снен
НІІ переданих з державного бюджету видаnсІв з утримання икладіе освіти та охоро
ни здоров'я між місцевими бюджетами у 2020 році• -із змінами, внесеними розпо
РАдженн11м Кабінету Міністрів Украіни в!д 23 вересня 2020р.Nt1145, виклавши 110-
го в редакції, що додається. 

Прем'єр-міністр Украінн Д. ШМИГ АЛЬ 

Додаток2З 
до розпорядж.енн11 КабІнету Мімістрів Украіни 

від 18 грудня 2019 р, № 1327 
(в редакції розпорядженн11 Кабінеrу Мінісrрів Украіни 

вІд 21 грудня 2020 р. № 1599-р) 
РОЗПОДІЛ 

дод1по1оі допцfі на sдІісненмJІ nеред1нм1 J дера11ноrо бюрету 1мд1тО 
з утрмМІt1н1 Jun1дl1 ос1іпt те охоронм здоро1'• мІа місце111мм 6юДІІет11111 

Чер..,ІеЦІ.кої о6JІастt у 2020 році 

41 
24301200000 
24ЗО2200000 
24303200000 
24304200000 
24ЗО5200000 
24306200000 
24ЗО7200000 
24308200000 
24309200000 
24310200000 
24З11200000 
24501000000 

24502000000 

пасний юджет Черн1вецько1 о ласn 
Районний бюджет Ви~иuького раІ1ону 
РаАонний бюджет Герцаївського раІ1ону 

~::~~~=: ~~::~ ~~~~~і~~~gгаоІ1~~~ону 
~::~~~=: ~:::~ ~r:~~есньек1:г~о~~/оанІ1ону 
РайонниІ1 бюджет Новоселицького ра?ону 
Районний бюджет Пуrмльського району 
Районний бюджет СокирАнського раАону 
Районний бюджет Сторожинецького району 
Районний бюджет Хотинського ,РаІ1ону 
Бюджет Ваwковецької сільськоt об 'сднаноі 
територіальної громади 
Бюджет Великокучурівськоі сіл ьської об 'єднаної 
територіальноігромади 

11 
99З7,7 
8168,5 
134З8,5 
9624,6 
12123.5 
11005 

11 526,5 
9825,8 
11170,4 
10460,7 
9 728,З 
1 022 

2487,8 
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24503000000 Бюджет Волок1 вськоі сільської об'єднаної rериrоріаль
ноі громади 

24504000000 Бюджет Глибоцької селищної об 'єднаної територ1аль
ноі rромади 

24505000000 Бюджет Кn1шковецько1 сІnьсько1 об'єднано~ 
територ1 ально 1 громади 

24506000000 Бюджет Мамалигівсько1 сільської об'єднано'! 
територіальної громади 

24507000000 Бюджет Недобо'1вської сІльсько1 об'єднаної територі
альної громади 

24508000000 Бюджет Рукшинськоі сільської об'єднаної територіаль
ної громади 

24509000000 Бюджет СокирАнськоі міської об'єднаної територіаль
ної громади 

24510000000 Бюджет Усть-Путильсько1 сільської об'єднаної терито· 

24511000000 ~~~.0: гс~=:fв~цькоі міської об'єднаної Jериторіаль
ноі громади 

24512000000 Бюджет Вижницької міської об'єднаної територіаль
ної громади 

2451ЗОООООО Бюджет Сторожинецької м іської об'єднаної 
територіальної громади 

24514000000 Бюджет Красноіnьськоі селищної об'єднаної 
територіальної громади 

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської об'єдtіаної територі
альної громади 

24516000000 Бюджет Чудеаськоі сільської об'єднаної територіаль
ної rромади 

24517000000 Бюджет Конятинськоі сільської об'єднаної територіаль
ної громади 

24518000000 Бюджет Селятинськоі сільської об'єднаної твриторJаль
ної громади 

24519000000 Бюджет Острицько·1' сільської об'єднаної територіаль
ної громади 

24520000000 Бюджет Мамаівськоі сільської об'єднаної територіаnь
ноі громади 

24521000000 Бюджет Кіцманської міської об'єднаної територіаль
ної громади 

24522000000 Бюджет Магальськоі сільської об'єднаної територіаль
ної І'J)ОМІДИ 

24523000000 Бюджет ВІкнянськоі сільської об'єднаноі rериrорІаnь
ноі громади 

24524000000 Бюджет Юрковецькоі сіn~:.ської об'єдна.ноі твриторІал1:.
ноі І'J)Омади 

24525000000 Бюджет КострижІвськоі свлищноі об'єднаної 
територІальноі громади 

24526000000 Бюджет Но1оселиць1<оі мІськоі об 'єднаної територіаль-

24527000000 6:~~~~цаівськоі міської об'єднаної територіаль· 
ної громади 

24528000000 Бюджет Заставн івської міської об 'єднаної rериторіаль
ноі громади 

24529000000 Бюджет Нвnолоковецькоі селищної об'єднаної тврито-

24530000000 ~~~во: ~~~:ча:ниської сільської об'єднаної територіаль
ної громади 

24531000000 Бюджет Хотинської міської об'єднаної територіаль
ної громади 

24532000000 Бюджет Чаrорської сІльської об'єднаної територІаль
ноі громади 

24533000000 Бюджвт Новодн 1стровс~.коі міської об'єднаноJ 
територіальної громади 

~ 

1023,7 

2 З72 .6 

1511 ,З 

2 620,8 

1246,9 

1 ЗЗ6 

1953,8 

1 958 ,5 

з 282,5 

З576,З 

8601 ,2 

2 755,6 

1 24З , 8 

2 80З ,9 

ЗОВО,6 

6 З29 , 7 

2185,7 

1 562,3 

2253 

1 606,1 

8З8,2 

2116,2 

9ЗО,3 

4871 ,4 

146З,З 

1 072,5 

1210,4 

579,8 

2109,1 

1 527,2 

з 210,7 

ЗО4 092,7 

.u КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРRДЖЕННR 

від 21 грудн• 2020 р . № 1597-р 
Киів 

Про тимчасове покладення виконання 
обов'язків Голови Державної служби Укр~їни 
з питань геодезії, картографії та кадастру 

на Пінчука О. І. 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому nорАдку Голови Державно! 

служби України з питан1:. геодезії, картографії та кадастру, виконаннА обов'язків Го
лови Державної служби Укра'1'ни з nиrань геодезії, картографfі та кадастру на началь
ника уnравлtння з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва зазначеної 

СЛужби Пінчука Олексія Ігоровича. 
Првм'єр-мінісrр Украіни Д. ШМИГ АЛЬ 

оголошення • оголошення • оголошення • оголошення • оголошення • оголошення • оголошення 
До увагм Офіціііне повідомленн• ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Західне мі•обласне територіапьне відділенн• Антимонопольного комітету України 

оприлюднює інформацію про nриіінпі рішення від: дер•авне підприємство "вугІлл• України• 
(ідентифікаційний код 32709929), Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність 

02.04.2020 № 63/21-рІк - пп ·БАКАП·МІВ• 06.08.2020 № 63172-р/І< тов •Ав•отрансаrенство• дер•авне підприємство .національна безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість ко-

І34~~;~~:·:у;;_;:~~в •Компані• C8J>ooeA- 1з2~~~~6~:·:~.:~ ;g;;·~ПродУІ<ТІІ дn• всіх· вугільна комnані,..(ідентифікаційний ристуеачів проеодоеого радіомовленнR в Україні постійно скорочуєть-
ськиА парк• (З9640790) (штраф - 68000 грн.) ; тов 1426293631 (штраф - 1/ООООО грн.); пп •Товарна Ба- код 42164388) і дер•авне підприємство ся. Проводове мовлення втратило свою популярність Rк засіб кому-
•Камаз-Л" ів• (2З96464О) (штраф- 68000 грн.) ". 142649о2З) (шграф 1700000 грн.) •дер•авна вугільна компанія• нікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально застаріло-

02.04.2020 № 6312>-рІк - пп ·Захід Інвест Торг• 06.08.2020 № 63177-рІк - тов •АВАНТ.ГАРдЕ• (ідентифікаційний код 39388266) го обладнання мережі проводового радіомовлення , відсуrні сть рем-
(415.\З151) (штраф- 68ОІХІ грн .) (З6829118)(штраф - 272000грtt.) Антимонопольним комітетом Украіни разгля- комплектів, відповідно до вимог ст. 35 закону України •Про телеко-

02.04.2020 № 63/27-рІк - ФОП Макух Хрисntна 27.08.2020 № 6ЗІВ1-рІк - тов •Машбудінвест• даєтьс• справа № 143-26.13180-20 про nорушен-
Ігорівна(2929909046) (штраф -51 ОООгрн.) 1360025891 (штраф_ 272000 грн.); ПАТ •Кремен- ня законодавства про захист економічної конку- мунікації•, повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішеннR припинити 

~і,~~~;~~о~~:~і~~1з,1с4~~~~ІсІд~т~;~~;~~;~ ;~~~~йг~:~•ливарний завод• (О57567ВЗІ (шграф - ~;~~0~~~~=."и с~~~;~~~т~:~~д:р~в,:;н~и; ~~~~~~~:Р~:Vг~~:~~я3:~~/:к~~~в::йоовно;ох~::~~ь~~е~~~а~т~е~~ 
зо 04 2020 N 6З/ЗЗ т ов г б 21.ов.2020 № 6ЗІВ2-рІк - пп •М"сімо-Буд• Державним підприємством • Національна вугіль- всіх категорій споживачів. 

· · ' -р/к - 3 • ~дросnец Уд" (38700518) (шrраф - 136000 грн.) на компанія" (далі - ДП "національна вуrільна 
1252376771 Іштраф - 74ооо грн . ) ; Т 3 ОВ •добротвіре- 27.08.2020 № 6З/8З-рІк _ пп •Олан за~д• компані••), Державним підприємством • Вугілля Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 

нер;;~д;сі~8~23~:~~Ф_:::- ~;о~~01 ппюс. (411 98699) (штраф - 68000 грн.) ; пп •Асrард-Пьвів· України• (далі - ДП •ВугіллR України•) та Дер. Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 
(36992160) (штраф - 1З6ООО грн .) (42579014) (штраф 6ВОООгрн . ) жавним підприємством •Двржавнавугільна ком- 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні з мереж українських оператор ів). 

Н.05.20 № 6:V.З6-р/к - ФОП Вах Володимир дми- 27.08.2020 Nt 63/84-p/k - ТОВ ·Вендінг Техноло- панія• (далі - ДП мДержавна вуrільна комnа- :=====~~~~~~~~~~~~""';:;;===='=====; 
тровмч (1763211ОЗ5) (штраф - 68000 грн.) дж;• ІЗ8780462) (штраф - 68000 грн.) нія•). ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 

14.05.2020 № 63/38-рІк - тов •ЕКОТЕХНОСЕРВІС• 21.ов.2020 № 63/ВБ-рІк- тов •Сн•тинбудіндУСЧ>ІА 3 метою збирання доказів У справі № 143- ЗаRви про визначення обсяrу стратегічної екопогічної оцінки - • Розді-
(41262580) (штраф - 1З6ООО грн . ); тов •Харкі..,ро- • НОВА• і3З92626ВІ Іштраф - 68ООО грн . ) 26· 1 31ВО-2О були направлені вимоги до ДП •На- лу охорона навколишнього природного середовища• до детального плану 
запчш•• (316З221 1) (штраф-1 36000 грн.) 10.09.2020 № 63/88-рІк - тов •Позитив ІФ• ціонаnьна вугільна компанія• від 29·09·2020 року території загальною площею 175.00 га , дпя житлової та громадської забу-

28.05.2020 № 6ЗІ47-рІк - ФОП Радченко Тетяна (З5765127) (штраф-1З6000 грн . ) № 143-26·13/07-13226• ДП •Вугілля України• від довив с. Погреби Броварського району Київської області. 
МиколаІВІІа (2874805780) (штраф-з1000 гptt.) 11.09.2020 № 63/89-рІк - тов ·Галавтопочстач• 05 · 10 ·2020 року№ 143-26 · 13107• 13531 • дn •Дер. Детальний план території розроблено згідно Рішення Зазимськоі сіль-

11.06.2020 № 63152-рІк - фQП ФалісвИ Стефа- (41423194) (штраф - 204 ооо грн. ), тов .двтозаюд ~авна вугі~н; ко~~анія• від 29·09: 20 р_оку ськоі ради № 762-1 З позачерговоі-VІІ від 11.09.2020р. 
ні• васипівt1а (22956 ІЗ725) (штраф - зоооо грн.); холдинг• (39218621) (шграф-68000 грн.) ' 114ФОЗ.26 · 1 .0 • 132 про надання ІН рмацн. Gтрок громадського обговорення заяви -15 днів з да11< даної публікації. 
сп · Оксамит· Кам'я11кабузько1 раиспоживсп1лки н рмац~я щодо вимог державного уnовнова- П - . - ф . З -

1311480391 (штраф- 68000 грн.І 17.09.2020 № 6ЗІ90-рІк - ФОП Цибульський Р .М . женоrо Комітету лро надання інформації розмі- . роп~зиц11 та зауваження н3адают~ся у пиШсьмоВІИ 6 о(рм1 до і а3имсь3ко1 (1703402096) (шrраф-816000 грн.) щена на офіційному веб-сайтІ Антимонопольного с1льсько.1 ~ади за .~ресою: с. азим є, вул. ирока, у прим щення а-
11·06·2020 № 63153-р/к - ТОВ "Інвfнт Груn • 24.09.2020 N<> 63191 -р/Х- ФОП Шитов Володимир комітету України (httpJ/www.amc.gov.ua) в розДJ- зимсько1 с1льсько1 ради). -

~:::~~~~j~,т:)а~;~з~~всіонОІ~Р:~tв "rранф1мре- Миколаиович (2930512650) (штраф- 9745 грн.1 Л І " Головна- Розгляд справ" Розробннкдвтального ппану територ11 ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ» 
25.06.2020 № 63159-р/к - rов • Автотрансагвн- 15·10·2020 N" 631100-р/к - rов ~Р~ еер-Пласr• J Ця 1нформац~я розм~щена на пщстав1 абзацу І Втраченесвщоцтвопроnравовлас- Розшукується спадкоємець ПІС-

с1во• (32438954) (wipaф - 68000 грн .) 140450604) (штраф-68000 rрн.) п ятого пункту 23 Правил розгляду заяв І справ І ност1 на житло видане 81дд1лом прива- ля п омерло~ 

І6.о7.2020 N<· 6З/66-рМ - ФОП Гунька АндріИ Мк- (4~;~~:~~~т:~Ф6~1~~~~\Р-;,І ТОВ · Ріеер-П ІІ аст" ~~~н~f%~:;;:н~~1~о~аот~~~~:::хо ~~:~~~я:~~ т~зації -~ержавн~го житлофонду Вату-
:~:~::: 1~

27969~~~29~з(~~~l~ 6&;0~8г~~~) грн.) ; т ов 22.10.2020 № 63/102-р/к - тов • Західполімкомп- ням Антимонопольного комітету України від 19 т~нсько~ районнш Ради 15 че~в~я 1998 КАЧАН А.Я. 
06.08.2020 № 63170-р/Х - тов НВФ •Осганічн 1 тех- лект" (39639883) (ш траф - 68000 грн .) ФОП Магас квітня 1994 року № 5. заресстрован~tх у Мініс- року, за ном~!Юм №4~51 , на ІМ я Алек-

нолоп1" 1403014031 (~ траф - ,44 грн .) Вопоnимио Петоов~ч (?890~004901 (штр~Ф - f;8000 терств1 юстиu1І Украі;.н1 б травн я 1994 року за № ссєнко Євген11 Микопа1вни на квартиру Терм і ново З ВР.рнутися до нотарі-

1 "2::~:6;~~~~',:3~1:;;0~~~,:пІ~~':j~~о::н:'Б:: грмі~ 102020 N 631105·0/К - тов "'""' 'І ~~~9;оr~,~:~:~;~~,~~п~,~·~~~~~:::~;~~нрооnк~л~; І : ~~л~ ;а~;~:;::о~о ~ 7:,с~ок:~~~"' Ми -11 Іальнш контори . Заnо р1зька область.j 
~"-·~~•_2_64_90_2~ЗІ~Іш~'Р~•Ф~•-7_600_0_г~р"~і~-----~'З~28~З1~оо~в~1 ~Іш~'Р~•~Ф_-_2~в~ооо~гР~"~·І ____ ~1 j 169-p) (1з зм1нами) . 11 вва•атм недійсним. м. Василівка, вул . f еатральна, 14. І 

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09. факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua 












