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Вступ 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більш вагомою у 

міжнародній, національній та регіональній політиці стає концепція сталого 

розвитку, яка спрямована на інтеграцію соціальної, економічної та 

екологічної складових розвитку. Розвиток цієї концепції пов’язаний з 

необхідністю вирішення екологічних проблем та врахування екологічних 

питань в процесі планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країни. 

Стратегічна екологічна оцінка застосовується для всебічного оцінювання 

об’єкта на етапі планування проекту документу державного планування, вона 

передбачає вивчення можливих альтернатив, заходів з пом’якшення 

негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної 

документації.  

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку 

шляхом забезпечення охорони навколишнього природного середовища, 

безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення. Інтегрування 

екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 

державного планування. 

У даній роботі виконано звіт зі стратегічної екологічної оцінки до 

«Детального плану території обмеженого вул. Центральна, вул. Набережна та 

вул. Патріотична в с. Пухівка Броварського району Київської області». 

Звіт виконано у відповідності до діючої нормативно-правової бази. 
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Методологія СЕО 

На міжнародному рівні основними регулюючими документами щодо 

стратегічної екологічної оцінки 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 в Україні визначені Законом України «Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 

року» (ухвалено Верховною Радою України 28 лютого 2019 року). У цьому 

законі СЕО визначається як один з основних інструментів реалізації 

екологічної політики. 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

№ 659 від 17.12.2012 було затверджено «Базовий план адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий 

план апроксимації)». Відповідно до цього плану нормативно-правова база 

України приводиться у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про 

оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».  

21 лютого 2017 року 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 Європи від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків 

окремих планів та програм для довкілля.  
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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 імовірних ризиків 

тих чи інших дій для довкілля. 

Відповідно до Наказу № 296 від 10 серпня 2018 року Міністерством 

екології та природних ресурсів України було затверджено 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. 

Вимоги до структури та змісту звіту про CEO, визначені частиною 2 

статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є 

обов’язковими. 

  



7 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, 

його зв’язок з іншими документами державного планування 

Стратегічна екологічна оцінка була розроблена для документу державного 

планування Детального плану території обмеженого вул. Центральна, вул. 

Набережна та вул. Патріотична в с. Пухівка Броварського району Київської 

області, головною метою якого є визначення та обґрунтування 

функціонального призначення території, параметрів забудови земельної 

ділянки, а також визначення всіх планувальних обмежень використання 

території згідно з державними будівельними нормами  

(ДБН Б.1.1.- 4:2012 «Склад та зміст детального плану території»,  

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

гігієнічними нормами Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів, протипожежні норми та норми технологічного 

проектування і т.д.). 

Розроблення детального плану території пов’язано із необхідністю 

деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої 

містобудівної документації (Схема планування Броварського району) з 

урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а 

також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що 

проектується.  

Даний проект детального плану території виконано відповідно до вимог 

Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Законів України 

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

«Про землеустрій», «Про охорону навколишнього середовища», «Про 

стратегічну екологічну оцінку», нормативно-правових актів та нормативно-

методичних положень Міністерства регіонального розвитку будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

Даний документ державного планування розробляється та затверджується 

із урахуванням державних, громадських, а також приватних інтересів. 



8 

Основні цілі документу державного планування Детального плану 

території обмеженого вул. Центральна, вул. Набережна та вул. 

Патріотична в с. Пухівка Броварського району Київської області:  

 уточнення планувальної структури і функціонального призначення 

території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної 

організації частини території населеного пункту; 

 формування принципів планувальної організації забудови; 

 встановлення ліній регулювання забудови; 

 визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; 

 визначення містобудівних умов та обмежень; 

 забезпечення комплексності забудови території 

 визначення потреб у підприємстві обслуговування, місце його 

розташування. 

1.1 Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення документу державного планування проекту детального плану 

території 

Під час проведення процедури СЕО відповідно до ЗУ «Про стратегічну 

екологічну оцінку», а саме ст. 10 ч., 4 з метою отримання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості було оприлюднено Заяву про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування Детального плану території обмеженого вул. 

Центральна, вул. Набережна та вул. Патріотична в с. Пухівка Броварського 

району Київської області: на офіційному сайті Броварської районної 

державної адміністрації Київської області та опубліковано у місцевих ЗМІ. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО, 

термін якого визначений ч. 5 ст 10. ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» 

в 15 календарних днів, тобто від дня публікації такої заяви, звернень, 

зауважень та пропозицій від громадськості в електронному, письмовому чи 

усному вигляді не надходило. 
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Разом із цим на виконання вимог п. 2 ст. 10 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів 

екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до 

звіту про стратегічну екологічну оцінку, Заяву про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки разом із графічними матеріалами проекту 

детального плану території на паперових носіях та в електронному вигляді 

направлено до Департаменту екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації та до Департаменту охорони здоров’я 

Київської обласної державної адміністрації. Відповіді від органів влади, що 

реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та охорони здоров’я населення, були отримані вчасно у 

визначений законодавством термін, пропозиції були враховані при розробці 

СЕО для проекту містобудівної документації.  
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2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо 

детальний план не буде затверджено (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень) 

2.1. Природно-географічні особливості. 

Ділянка будівництва розташована в с. Пухівка Зазимської територіалььної 

громади Броварського району Київської області, по автошляху Т-1008 — 

автомобільний шлях територіального значення в Київській та Чернігівській 

областях.  

Згідно фізико-географічної карти України, досліджувана ділянка 

розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини та 

відноситься до зони мішаних лісів (Поліський край) Київського Полісся. У 

відповідності до ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 ділянка знаходиться в І (Північно-

Західному) архітектурно-будівельному кліматичному районі. Ділянка 

розташована в Поліському фізико-географічному районі.  

Кліматичні умови 

За кліматичними умовами майданчик планованого будівництва 

розташований в Північно-західному кліматичному районі за картою 

кліматичного районування території (ДСТУ–Н Б В.1.1 – 27:2010 «Будівельна 

кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі»). 

Клімат Київської області помірно-континентальний, м`який і досить 

вологий з теплим тривалим літом та помірною, часто нестійкою зимою, з 

невеликим сніговим покровом та частими відлигами. В його формуванні 

визначну роль відіграють повітряні маси, що надходять з Атлантики, 

Арктичного басейну, або формуються над континентальним простором 

Євразії. 

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця 

(липня) становить 24,3
о
С.  
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Середня температура повітря найбільш холодного місяця (січня) становить 

-6,0
о
С. 

Середня температура повітря становить 7,3
о
С.  

Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої 5%, становить 9 м/с.  

Середня за рік швидкість вітру 2,6 м/с.  

Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених в Україні джерел 

забруднення, висотою менше 200 м в зоні від 50
о 

пн.ш до 52
о 

пн.ш. – 180, а 

південніше 50
о 
пн.ш. – 200. 

Щодо опадів, то їх на території області випадає достатня кількість. 

Найбільше опадів приносять пануючі в теплу пору року вологі північно-

західні та західні вітри, це буває в період з червня по вересень. Характерними 

для області є літні зливи і грози. За рік в середньому буває 20-25 днів з 

грозами, які супроводжуються зливами. 

Найменше опадів буває в зимовий період (січень і лютий). В холодну пору 

року над територією області панують сухі холодні східні і південно-східні 

вітри, які часто змінюють свій напрям. Взимку в межі повітряного простору 

Київської області часто вторгаються теплі морські маси повітря, які 

призводять до відлиг. Такі коливання в температурному режимі та вологості 

серед зими призводять до періодичної появи льодової кірки на грунті 

внаслідок різкої зміни відлиг сильні на морози.  

Сталий сніговий покрив (пересічна висота 25-30 см, у південно-східній 

частині – близько 20 см) встановлюється всередині грудня, сходить у кінці 

березня. Сніг лежить 100-110 днів, проте в окремі зими бувають значні 

відхилення від цього середнього багаторічного показника. Часто за зиму 

сніговий покрив кілька разів сходить та знов утворюється. Розподіл снігового 

покриву дуже нерівномірний. Спостерігаються іноді навіть значні снігові 

замети. 

Отже, кліматичні особливості території Київської області визначаються 

м’яким температурним режимом та режимом зволоження, що є 

сприятливими умовами проживання населення 
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Геологічна будова 

В геоморфологічному відношенні територія, яка розглядається, 

розташована на акумулятивній рівнині Київського Полісся. За 

геоморфологічним районуванням ділянка планованих робіт відноситься до 

Придніпровської низовини та представляє собою пологу східчасту рівнину, 

ускладнену формами заплавного та типового терасового рельєфу. 

Структурногенетичний тип рельєфу низовини – алювіально-денудаційно-

акумулятивний середньонеоплейстоценового-голоценового часу 

формування. Основними типами рельєфу є Деснянсько-Дніпровська заплавна 

рівнина та Бориспільсько-Броварська акумулятивна терасова рівнина. 

Бориспільсько-Броварська акумулятивна терасова рівнина є частиною 

Середньодніпровської терасової рівнини та представлена трьома рівнями 

надзаплавних терас р. Дніпро та р. Десна. 

Корисні копалини 

У районі розташування ділянки проектування та на прилеглих територіях 

немає залягання корисних копалин, заходи щодо їх охорони або 

використання не передбачаються. 

Гідрогеологічні умови  

Територія, для якої розробляється детальний план має сприятливі для 

будівництва умови. Згідно з натурними обстеженнями та результатами 

геологічних вишукувань на території с. Пухівка, виявлені наступні фактори: 

-ґрунти, які вимагають улаштування складних штучних (палевих) основ і 

фундаментів у зв`язку з наявністю просідаючих грунтів; 

-ґрунти мають Тип І та ІІ за класифікацією щодо просідання яких 

відбувається від ваги ґрунту, що лежить вище, у нижній частині просідної 

товщі, а за наявності зовнішнього навантаження - у межах зони, що 

деформується. 

Більш точна характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов можна буде 

отримати після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки при 
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об’ємному проектуванні. Проведення такого обстеження є обов’язковою 

передумовою для здійснення будівництва  

Ґрунтовий покрив 

Згідно інтерактивної карти ґрунтів України (електронний ресурс, URL: 

https://superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy#win9) в районі 

провадження планованої діяльності переважають сірі та темно-сірі опідзолені 

ґрунти на лесових породах.  

За даними інтерактивної карти нормативно-грошової оцінки земель 

України та згідно Додатку 5 "Перелік агровиробничих груп ґрунтів" до 

"Порядку ведення Державного земельного кадастру", затвердженого 

постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051, особливо цінні типи ґрунтів на 

земельній ділянці планованої діяльності відсутні. 

Флора 

Наразі рослинність Київської області сильно трансформована багато 

тисячолітньою діяльністю людини. Зважаючи на це, домінуючим рослинним 

комплексом на Київщині наразі є агророслинність. Широко представленою є 

також сегетальна та рудеральна рослинність, що займає закинуті поля та 

сильно-порушені ділянки. 

Флора Київської області характеризується відсутністю ендемічних чи 

вузько ареальних видів, натомість наявний цілий ряд видів, характерних для 

більш ранніх геологічних епох – реліктів.  

Флора території ділянки проектування представлення здебільшого 

трав’янистою рослинністю.  

Сейсмічні умови 

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України" 

(додаток А та додаток Б., рис.Б.3) територія Київської області, де 

розташована ділянка  в межах якої буде реалізовуватись планована 

діяльність, за шкалою MSK-64 віднесена до 6-бальної сейсмічної зони з 1 % 

ймовірністю перевищення розрахункової інтенсивності протягом 50 років, з 

періодом повторюваності таких сейсмічних коливань – 1 раз на 1000 років. 
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Інженерно-будівельна оцінка території проектування 

За сукупністю факторів у відповідності з ДБН А.2.1-1-2008 категорія 

складності інженерно-геологічних умов – І 

Природоохоронні території та об’єкти  

В межах території проектованого будівництва природно-заповідні об'єкти 

та сполучні коридори екомережі відсутні. Найближчі природоохоронні 

об'єкти від території планової діяльності знаходяться західніше на відстані 

близько 4000 м - НПП «Залісся», у безпосередній близькості до об'єкта 

проектування знаходиться об’єкт Смарагдової мережі "Київське Подесіння" 

вздовж долини Десни.  

2.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі стану 

здоров’я населення  

Екологічна ситуація 

Ступінь забрудненості території (за кратністю сумарних допустимих 

величин) визначений як середній (від -0,40 до +0,45). Потенціал стійкості 

природного середовища до техногенного навантаження знаходиться в межах 

від -0,50 до +0,80 і характеризується як середній. 

Повітряний басейн 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Стаціонарні пости 

спостереження за станом забруднення атмосферного повітря на території 

проектування відсутні. 

Відповідно до даних, наданих, Департаментом екології та природних 

ресурсів Київської ОДА викиди основних забруднюючих речовин та 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2019 році від стаціонарних джерел 

у порівнянні з попереднім роком збільшилися і склали 84413,5 тонн, у тому 

числі: 

 метали та їх сполуки – 124,6 т.; 

 метан – 8257,8 т.; 
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 неметанові леткі органічні сполуки – 2073,4 т.; 

 оксид вуглецю – 9073,1 т.; 

 діоксид та інші сполуки сірки – 33527,6 т.; 

 сполуки азоту – 9717,9 т.; 

 речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 21489,6 т.; 

 інші – 145,0 т. 

Крім того, діоксид вуглецю – 4,8 млн.т. 

Відповідно до даних ГУ статистики у Київській області викиди 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення по Броварському району, в якому локалізована ділянка 

проектування, у 2019 році становили 713,7 тонн (що становить 152,2% до 

2018 року), у тому числі діоксиду сірки – 13,4 тонн (що становить 135,5 % до 

2018 року) та діоксиду азоту – 185,5 тонн (що становить 295,0 % до 2018 

року). 

Характеристика основних забруднювачів повітряного басейну в межах 

території проектування: 

 автотранспорт; 

Водний басейн 

На даній ділянці проектування відсутні поверхневі води суходолу. 

У північно-східній частині ділянки для господарсько-побутових потреб 

запроектовано 1 водозабірні свердловини, пожежні резервуари, насосна 

станція. 

Земельні ресурси, ґрунти 

На ділянці проектування відсутні особливо цінні землі 

сільськогосподарського призначення та несанкціоновані сміттєзвалища.  

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів території проектування не 

виконувалось. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. Разом з тим спостерігається відсутність ефективного ґрунтово-

агрохімічного та ґрунтово-агроекологічного моніторингу стану ґрунтів. 
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Забруднення земельних ресурсів, ґрунтів і підземних водоносних 

горизонтів при функціонуванні планованої діяльності можливе за умови 

незадовільно герметичного та цілісного покриття території, доріг та 

аварійним проливом нафтопродуктів у випадку аварії. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних вод, а також атмосферного повітря, через 

незадовільний стан покриття доріг, недостатню кількість зелених насаджень 

та невідповідним до вимог чинного законодавства поводженням із відходами, 

включаючи як ТПВ, так і РПВ. 

Поводження з відходами 

Необхідно забезпечити роздільне збирання відходів. Під час будівництва має 

бути організовано місця тимчасового зберігання відходів перед їх передачею 

на розміщення чи утилізацію. За умови виконання відповідних норм, 

потенціальний вплив на місцеве населення та працівників мінімізується. 

Відходи будуть класифіковані відповідно агрегатного складу, походження, 

класів небезпеки, рівнів утворення та відповідно до вимог місцевих 

нормативно-правових актів. Поводження з відходами здійснюватиметься 

шляхом і способами, які виключають потенційні впливи на здоров’я людини 

та якість навколишнього середовища. Вивезення побутових та твердих 

відходів необхідно здійснювати за попередньо укладеними договорами зі 

спеціалізованими організаціями. 

Радіаційний фон 

Ділянка проектування не відноситься до зони підвищеного радіологічного 

контролю в результаті аварії на ЧАЕС (відповідно постанови КМУ № 106 від 

23.07.1991 і № 600 від 29.01.1994).  

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень 

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

ґрунтів < 1 Кі/км
2
); техногенні джерела радіаційного забруднення відсутні. 

Природні виходи радону не зареєстровані. За відсутності радіаційного 

навантаження на довкілля дозиметричний паспорт відсутній. 
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Відповідно, планувальні обмеження щодо радіаційних показників 

середовища відсутні. 

Акустичний режим  

Основним джерелом шуму на території планованої діяльності та прилеглих 

територіях є транзитний автотранспорт прилеглої дороги, що завдяки 

інтенсивному руху створює суттєвий акустичний дискомфорт. 

Стан здоров’я населення 

Стан здоров’я населення проаналізовано відповідно до офіційних даних 

Головного управління статистики у Київській області та наведено у 

табл. 3.2.1. 

Таблиця 2.2.1.  

Захворюваність населення у Київській області (1995 – 2017 роки) 
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1995 2120,8 18,2 167,4 63,0 1282,2 107,4 69,7 94,5 2,5 121,9 

1996 1777,5 19,6 153,1 65,6 962,4 104,5 60,2 98,5 2,6 125,7 

1997 1872,1 18,7 152,7 72,1 985,2 100,5 59,1 95,6 2,8 200,8 

1998 1979,1 20,1 171,9 73,2 1029,8 110,3 64,1 108,0 3,0 196,8 

1999 2060,6 22,7 35,9 89,6 1048,7 107,2 64,7 123,5 3,4 206,9 

2000 2173,1 23,3 40,4 132,7 1084,5 106,5 70,3 135,3 4,0 208,9 

2001 2256,2 26,9 41,3 145,2 1089,7 113,0 76,7 144,3 4,4 201,3 

2002 2255,9 27,5 45,6 139,9 1048,8 117,9 83,6 157,8 4,5 199,4 

2003 2423,7 35,4 50,6 157,0 1128,7 117,4 94,3 183,7 4,2 210,1 
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2004 2389,1 33,3 51,5 149,1 1068,9 118,6 96,3 192,1 5,9 215,3 

2005 2481,7 33,5 51,4 149,0 1144,7 123,8 97,8 196,7 5,9 218,1 

2006 2505,9 34,0 52,7 149,1 1152,0 127,3 105,2 194,9 6,0 217,7 

2007 2552,1 34,2 53,8 143,7 1196,5 131,8 100,9 193,6 5,6 219,9 

2008 2546,2 34,3 52,4 143,0 1188,8 133,0 102,6 198,0 5,6 217,1 

2009 2633,1 34,6 56,3 135,6 1279,6 130,8 104,6 202,0 5,6 208,5 

2010 2624,9 37,2 59,1 136,4 1258,2 132,7 106,8 203,7 5,2 213,7 

2011 2623,6 37,4 62,2 137,7 1226,5 132,2 106,6 208,9 5,4 208,2 

2012 2574,7 35,9 60,6 136,1 1188,6 134,5 105,7 198,7 5,4 230,7 

2013 2562,7 35,0 60,1 134,4 1185,4 131,7 103,7 203,0 6,2 233,8 

2014 2488,7 33,6 59,1 140,3 1142,1 126,0 99,1 192,4 6,9 219,6 

2015 2464,0 32,8 57,4 134,4 1143,7 121,4 95,8 197,8 7,8 223,1 

2016 2534,2 30,8 60,6 136,5 1215,0 122,9 98,9 204,5 7,9 228,4 

2017 2477,5 30,5 61,0 133,9 1172,0 121,2 97,6 201,3 7,6 227,5 

1
 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття 

вилучені і сформовані в окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби 

вуха та соскоподібного відростка. 

Додатково варто зазначити, що відповідно до даних, оприлюднених у 

«Аналітично-описовій частині до Стратегії розвитку Київської області на 

період 2021-2027 роки» (Профіль Київської області) основними причинами 

смерті людей у 2018 році стали хвороби системи кровообігу (70,1 % від 

загальної кількості померлих) та новоутворення (13,7 %). У 2018 році 

показник загальної захворюваності всього населення Київської області 

збільшився до 20871,70/000 в порівнянні з 2014 роком 19958,50/000 (по 

Україні 2017 рік – 17137,70/000), І квартал 2019 року – 8374,10/000. 

Показник первинної захворюваності зріс до 7507,80/000 в 2018 році в 

порівнянні з 2014 роком 6957,10/000 (по Україні 2017 рік – 6274,80/000), І 

квартал 2019 року – 2398,80/000. 
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У 2018 році загальна захворюваність всього населення зросла в порівнянні 

з 2014 роком практично за всіма класами хвороб. Перше рангове місце в 

структурі загальної захворюваності стало займають хвороби системи 

кровообігу, друге - хвороби органів дихання, третє – хвороби органів 

травлення.  

У структурі первинної захворюваності всього населення перше рангове 

місце посідають хвороби органів дихання, друге – травми та отруєння, третє 

– хвороби системи кровообігу та хвороби шкіри та підшкірної клітковини, 

четверте – сечостатевої системи. 

Також відмічається збільшення поширеності захворювань на хвороби 

системи кровообігу та онкологічні захворювання, які відіграють провідну 

роль у формуванні показників смертності та інвалідності. 

Середній вік населення Київської області – один з найменших серед 

регіонів України (40,4 роки проти середньоукраїнського 41,3 років), менший 

тільки в Одеській області (40,0 роки) та м. Києві (39,7 роки). 

Здоров’я населення є однією з основних умов соціального благополуччя й 

успішного економічного зростання, збільшення тривалості активного життя, 

поліпшення демографічної ситуації.  

На сьогодні доведено, що незадовільний стан довкілля, забруднення 

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

інших негативних факторів навколишнього середовища на організм людини є 

причинами зростання захворюваності.  

Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини 

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для 

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

забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найширше 

розповсюдження та випадають у різні середовища. 

Речовини, що забруднюють природне середовище, дуже різноманітні. 

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

можуть викликати різні несприятливі наслідки. Короткочасна дія невеликих 
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концентрацій таких речовин може викликати запаморочення, нудоту, печіння 

в горлі, кашель. Потрапляння до організму людини великих концентрацій 

токсичних речовин може привести до втрати свідомості, гострого отруєння і 

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

великих містах в безвітряну погоду, або аварійні викиди токсичних речовин 

промисловими підприємствами в атмосферне повітря. 

Реакції організму на забруднення залежать від індивідуальних 

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

хворі та люди похилого віку. При систематичному або періодичному 

надходженні в організм порівняно невеликих кількостей токсичних речовин 

відбувається хронічне отруєння. Ознаками хронічного отруєння є порушення 

нормальної поведінки, звичок, а також нейропсихічного відхилення: швидке 

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

апатія, ослаблення уваги, неуважність, забудькуватість, сильні коливання 

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

можуть викликати різні ураження нирок, кровотворних органів, нервової 

системи, печінки. 

Забруднене повітря негативно впливає переважно на дихальні шляхи, 

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

атмосфері, впливають на людський організм також і при контакті з 

поверхнею шкіри або слизистою оболонкою. Разом з органами дихання 

забруднювачі вражають органи зору і нюху, а впливаючи на слизову 

оболонку гортані, можуть викликати спазми голосових зв'язок. 

Ознаки і наслідки дій забруднювачів повітря на організм людини 

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

головні болі, нудота, відчуття слабкості, знижується або втрачається 

працездатність.  

Здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня 

тривалість життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна 

смертність та смертність дітей до одного року життя, захворюваність і 
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функціональні відхилення, поширеність хвороб.  

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 

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

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

вода, що не відповідає нормативним вимогам несе загрозу виникнення серед 

населення інфекційних захворювань, злоякісних новоутворень, захворювань 

ендокринної та інших систем організму.  

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

води питної, призначеної для споживання людиною» питна вода повинна 

відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та 

радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та 

нешкідливий хімічний склад. 

Вплив на стан здоров’я населення Броварського району мають наступні 

фактори: 

 забруднення навколишнього середовища (загазованість атмосферного 

повітря, неякісна питна вода, забруднені земельні ресурси тощо); 

 незадовільне водопостачання сільських населених пунктів, тобто 

відсутність стовідсоткового централізованого водопостачання, яке б 

забезпечувало подачу води населенню нормативної якості; 

 не ефективна робота каналізаційних очисних споруд в населених 

пунктах району, знову ж таки, - відсутність централізованого 

водовідведення; 

 відсутність належних умов навчання та виховання дітей різних вікових 

груп та попередження негативного впливу фізичних факторів 

навчального та виховного процесу, що не відповідають нормативним 

значенням. 

3.3 Прогнозні зміни, якщо детальний план території не буде затверджено 

За умови, якщо детальний план не буде затверджено, ставиться під 

загрозу впорядкування території та формування вимог до належного, 
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відповідно до діючих санітарних та будівельних норм і вимог до забудови на 

даній ділянці, забезпечення нормативного соціально-гарантованого рівня 

обслуговування населення, а також неможливість створення додаткових 

робочих місць та, відповідно, підвищення рівня доходів населення і 

надходжень до місцевого бюджету. 

Відсутність належного функціонального зонування території з 

визначенням переважних, супутніх і допустимих видів використання 

території, містобудівних умов і обмежень, виконання низки заходів щодо 

інженерної підготовки та захисту території, більш ймовірно призведе до 

неефективного використання земельних ресурсів, їх забруднення та 

хаотичної забудови. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

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

зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень) 

Планувальна структура ДПТ визначилася транспортними зв’язками 

основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, 

санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне 

рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи 

особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних, протипожежних 

умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін. 

Головною метою проектних напрямків ДПТ є поєднання успішного 

функціонування громадського центру із супутнім забезпеченням екологічної 

безпеки регіону. 

Стан здоров’я населення, безпека життєдіяльності працівників 

Серед чинників, що впливають на захворюваність та стан здоров’я 

населення, виділяються наступні: соціально-економічні (рівень соціальної 

інфраструктури, умови праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати 

населення, рівень життя тощо); генетичні; стан НПС (що обумовлюється як 

природними так і антропогенними факторами); наявність та рівень системи 

охорони здоров’я. На чинники соціально-економічного характеру, до яких 

відносяться паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в 

шкідливих умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, 

незадовільні побутові умови припадає 51-52% загального впливу. Чинник 

стану навколишнього середовища (зокрема, забруднення повітря, води, 

ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20-21% впливу. Генетично-

біологічні фактори (спадковість, стать тощо) впливають на 19-20%. На групу 

факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного обслуговування 

(забезпеченість об’єктами медичної інфраструктури та фахівцями, 
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своєчасність та якість лікування, вакцинація, періодичність медичних 

обстежень, державне фінансування медичної сфери тощо), припадає 8-9 %. 

Можливими аварійними ситуаціями можуть бути: 

 людський фактор – помилки, халатність обслуговуючого та ремонтного 

персоналу; 

 аварія на комунальних мережах; 

 пожежа, вибух – можуть виникнути при порушеннях правил пожежної 

безпеки або виникнення джерела займання. 

Соціальне середовище  

Наслідки функціонування об’єкта планованої діяльності: забезпечення 

населення робочими місцями, сприяння розвитку бізнесу, наповнення 

бюджету, розвиток інфраструктури, забезпечення благоустрою території. 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі 

розташування об’єкта планованої діяльності відсутні. 

Акустичний середовище 

У процесі будівництва на території негативний вплив на порушення 

природного акустичного балансу при дотриманні об’ємно-планувальних, 

технологічних і конструктивних рішень із попутнім використанням засобів 

захисту від шуму в сукупності відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 

«Захист територій, будинків і споруд від шуму», ГОСТ 12.01.003-83 «ССБТ. 

Шум. Общие требования безопасности» та ДСТУ-Н-Б В.1.1-33:2013 не 

передбачається. 

Мікроклімат 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив 

фізичних факторів впливу відсутній. Зміни мікроклімату, що безпосередньо 

пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності 

(значних виділень теплоти, вологи тощо) не відбувається. 



25 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та 

техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни 

напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) 

не спостерігаються та, відповідно, в подальшому не передбачаються. 

Ландшафтне та біологічне різноманіття 

Проектні рішення ДПТ передбачають здійснення заходів з озеленення 

території в межах ділянки проектування.  

Інформація про ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання 

рідкісних рослин в межах ДПТ відсутня. Наземних, водних і повітряних 

шляхів міграції представників фауни на території не інвентаризовано.  

Повітряний басейн  

За умови дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного 

повітря – гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, 

іонізуючого, інших видів впливу біологічних та фізичних факторів 

середовища та дотримання нормативів якості атмосферного повітря з метою 

уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам погіршення 

якості повітряного середовища відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного 

повітря», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 «Про 

розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного 

повітря» та інших нормативно-правових актів при функціонуванні об’єкта 

ДПТ погіршення якості атмосферного повітря не очікується. 

Для оцінки впливу об'єкту на повітряний басейн в межах зони його впливу 

були: 

 визначені технологічні процеси, що супроводжуються утворенням 

забруднюючих речовин; 

 визначені джерела виділення забруднюючих речовин в атмосферу; 

 розрахований склад і об'єми речовин, що викидаються; 

 виконаний розрахунок приземних концентрацій від джерел викидів; 

 проведений аналіз стану забруднення атмосферного повітря 
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На повітряне середовище впливають процеси: маневрування 

автотранспорту, функціонування КНС. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних 

джерел викидів, що розташовуються на майданчиках для тимчасового 

розміщення автотранспорту.  

Розрахунок проводиться згідно методики «Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами», Київ, 2000 р. 
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Табл. 3.2 

Орієнтовний обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту 

Тип 

автомобілю  
 Вид палива  

Оксид вуглецю 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

Сажа 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Легковий  

Бензин 0,011285 0,004753 0,002740 0,001154 0,000524 0,000221 - - 0,000020 0,000008 

ДП 0,002316 0,000867 0,000364 0,000136 0,001089 0,000408 0,000265 0,000099 0,000191 0,000072 

Сумарно 0,013601 0,005620 0,003104 0,001290 0,001613 0,000628 0,000265 0,000099 0,000211 0,000080 

* - для розрахунку не врахований автотранспорт, що працює на стиснутому та зрідженому газах, оскільки значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин при роботі двигунів 

на дизельному паливі та бензині значно вищі, тобто отримані викиди будуть у даному розрахунку максимальними. 
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Водне середовище 

За умови дотриманням законодавства у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення для функціонування об’єкту планованої 

діяльності та свердловин негативних впливів на водне середовище, 

порушення гідродинамічного режиму, виснаження підземних водних 

ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не 

очікується. 

Передбачається використання води виключно на господарсько-питні та 

протипожежні потреби.  

Поливання і миття удосконалених покриттів, зрошування зелених 

насаджень передбачається здійснювати окремою системою поливального 

водопроводу. Джерелом господарсько-питного водопостачання прийнято 

підземні води, що живлять свердловини. 
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Санітарне очищення території, поводження з відходами 

Під час експлуатації об’єкта утворюються відходи І-IV класів небезпеки: 

Для забезпечення виконання вимог ЗУ «Про відходи», Національної 

стратегії управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету 

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

поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.04.2004 р. № 265) передбачається організація 

роздільного збору ресурсоцінних компонентів відходів у відповідних 

маркованих ємностях на майданчиках (майданчики для встановлення 

контейнерів роздільного збору відходів повинні бути огороджені та мати 

тверде покриття (асфальтове, бетонне); для зберігання та тимчасового 

збирання побутових відходів рекомендується використовувати контейнери 

об’ємом 1,1 м
3
) з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, які 

мають відповідні ліцензії на поводження з відходами та виробничі 

потужності після укладання відповідного договору на утилізацію чи 

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

здоров’я населення, які стосуються документа державного 

планування, зокрема щодо територій з природоохоронним 

статусом 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування було визначено рейтинг ключових екологічних 

проблем території проектування, узагальнені результати якого наведені в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Ключові екологічні проблеми території проектування 

№ в рейтингу 

(по пріоритетності) 

Суть проблеми 

1.  

Антропогенний вплив на якість атмосферного повітря 

шляхом емісії полютантів стаціонарними та пересувними 

джерелами забруднення. 

2.  
Відсутність дієвої системи роздільного збору, сортування, 

переробки та утилізації господарсько-побутових відходів. 

3.  
Низький рівень використання відновлюваних джерел 

енергії, енергозберігаючих технологій та матеріалів. 

4.  
Відсутність ефективної та раціональної системи правил 

утримання, охорони та збереження зелених насаджень, озеленення. 

5.  
Низький рівень екологічної свідомості та екологічної 

культури управляючих, працівників, громадян. 

6.  
Відсутність належного контролю громадськості за 

охороною НПС. 

7.  

Відсутність організованої постійної в часі системи 

екологічного моніторингу за всіма складовими навколишнього 

середовища, як природного, так і соціального. 

У проекті враховані всі існуючі та передбачувані джерела екологічного 

впливу; регламентовані діючими еколого-містобудівними нормативами; 

територіально-планувальна організація ДПТ запропонована з урахуванням 

всіх планувальних обмежень (згідно з ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та 

забудова територій», ДСП 173-96). У результаті аналізу природно-

екологічної ситуації складена Схема планувальних обмежень, яка стала 

однією із основних для вибору конкретних ділянок забудови.  
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Таблиця 4.2  

Система планувальних обмежень 

Об’єкти 
Нормативна СЗЗ, 

охоронна зона (м) 
Документ 

Зони санітарної охорони 

артезіанської 

свердловини 

(І пояс) 

30 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18.12.1998 року № 

2024 «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних 

об’єктів», ДБН В.2.5-74:2013 

розділ 15 

Зони охорони від 

повітряної лінії 

електропередачі 10 кВт 

10 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Правил охорони електричних 

мереж» № 209 від 4.03.97 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена 

санітарно-захисними зонами та зонами санітарної охорони. 

Територія кожної санітарно-захисної зони має бути розпланованою та 

упорядкованою (відповідно до ДСП 173-96). Мінімальна площа озеленення 

санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 

300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%.  

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 

 житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, 

готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

 дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-

профілактичних та оздоровчих установ; 

 спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 

 охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд 

водопровідної розподільної мережі. 

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової 

забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати 

їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР). 

Проект організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом 

будівництва (реконструкції) з першочерговою реалізацією заходів, 

передбачених у зоні.  
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Додатково варто зазначити, що опираючись на актуальні дані, про про 

відсутність існуючих і зарезервованих для наступного заповідання територій 

та об’єктів ПЗФ в межах території проектування, а також враховуючи 

інформацію щодо локалізації територій ДПТ поза межами орієнтовного 

переліку територій особливого природоохоронного значення Смарагдової 

мережі, проектні рішення містобудівної документації не враховують 

розробки/встановлення/дотримання охоронних зон з огляду на відсутність 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду як в межах ДПТ, так і на 

прилеглих до нього територіях. 
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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 

Проектні рішення детального плану території розроблено відповідно до 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а 

саме статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища».  

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань: 

 пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів (не перевищувати ГДК викидів забруднюючих 

речовин, скидів зворотніх вод, нормативно встановлених рівнів 

акустичного, електромагнітного, радіаційного та ін. негативного 

фізичного впливу на навколишнє природне середовище), нормативів та 

лімітів використання природних ресурсів (підземних вод) при 

здійсненні господарської діяльності; 

 екологізація функціонування на основі комплексності рішень у 

питаннях охорони навколишнього природного середовища, 

використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, 

широкого впровадження новітніх технологій;  

 гарантування екологічно безпечного середовища для життя, праці та 

здоров'я населення;  

 забезпечення контролю впливу господарської та іншої діяльності на 

навколишнє природне середовище шляхом здійснення планово-

регулярного моніторингу наслідків виконання документа державного 
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планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

передбаченого СЕО; 

 здійснення безоплатності загального та платності спеціального 

використання природних ресурсів для потреб ведення господарської 

діяльності; 

 вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів з урахуванням ступеня 

антропогенної освоєності територій, сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на екологічну обстановку; 

 компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

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

санітарно-захисних, охоронних зон від об’єктів, які є джерелами 

викидів/скидів забруднюючих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних полів, іонізуючих випромінювань. 

Також необхідним аспектом здійснення даної підприємницької діяльності 

є розроблення матеріалів оцінки впливів на довкілля відповідно до ЗУ «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

Міжнародні обов’язки у сфері охорони довкілля Україна взяла на себе, 

підписавши більш ніж 50 міжнародних багатосторонніх угод, що стосуються 

збереження та збалансованого використання біорізноманіття. 

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам 

співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, 

поводження з відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого 

відношення до головних цілей та завдань проекту детального плану території 

проектування, що є містобудівною документацією місцевого рівня. 

Дотримання вище перелічених зобов’язань може бути реалізоване в сфері 

вибору технічно-конструкторських рішень під час будівництва задля 

досягнення головних цілей проекту:  
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 проектування належних реноваційних заходів для вдосконалення 

планувальної структури та зонування території комплексу, 

переоснащення її технологічного і технічного устаткування; 

 забезпечення території проектування водопостачанням та 

водовідведенням побутових вод з подальшим їх очищенням та 

удосконалення існуючих прокладок інженерних мереж для зручного та 

безпечного пересування та користування комплексом; 

 забезпечення території усіма необхідними інженерними заходами з 

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

населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, 

синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 

10-15 років відповідно) постійних і тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків 

Відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування» затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 

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

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

повітря, води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпеки 

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

культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

Соціальний ризик подальшого функціонування оцінюється як 

«прийнятний», спираючись на досвід проведених досліджень на типових 

об’єктах.  

Не канцерогенні та канцерогенні ризики для здоров'я населення за умови 

впливу забруднюючих речовин можна вважати мінімальними та 

допустимими відповідно, ймовірність виникнення негативних шкідливих 

ефектів у населення при функціонуванні характеризується як надзвичайно 

мала.  

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) при реалізації 

рішень містобудівної документації відповідно до завдань замовника слід 

очікувати допустимий негативний вплив на атмосферне повітря та земельні 

ресурси. Крім того, при роботі двигунів будівельних машин та 

автотранспорту в процесі будівництва об’єкта ДПТ на навколишнє 

середовище буде чинитися шумовий вплив. За тривалістю зазначені види 

впливів будуть носити тимчасовий характер, обмежений розрахунковим 

терміном будівництва, по межах впливу – локальне, обмежене простором 
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ведення робіт з будівництва. Проте всі ці впливи відносяться до тимчасових і 

не стануть причиною суттєвого довгострокового погіршення екологічної 

рівноваги екосистем. 

До позитивних наслідків можна віднести відсутність транскордонного 

негативного впливу та понаднормативного забруднення атмосферного 

повітря.  

Позитивні наслідки реалізації детального плану території:  

 еколого-економічна оптимізація використання території проектування 

шляхом встановлення та дотримання системи планувальних обмежень; 

 належна та ефективна функціонально-планувальна організація 

території з урахуванням існуючих та перспективних планувальних 

обмежень
 
– санітарно-захисних зон джерел забруднення, охоронних 

зон інженерних мереж тощо; 

 забезпечення благоустрою. 

Невід'ємним позитивним соціально-економічним наслідком від 

функціонування об’єкту планованої діяльності є створення додаткових 

робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет. 

До довгострокових наслідків впливу на навколишнє середовище 

відноситься фактор забруднення атмосферного повітря викидами 

забруднюючих речовин, видобування води з підземних джерел 

водопостачання, утворення зворотних вод, відходів різних класів небезпеки 

тощо. 

Можливі негативні наслідки реалізації проектних рішень містобудівної 

документації по будівництву: 

 ризики забруднення земельних ресурсів та підземних водоносних 

горизонтів у разі несвоєчасного впровадження системи очищення 

дощових стічних вод; 

 при освоєнні територій для потреб будівництва можливе фізичне 

переміщення верхніх шарів ґрунту, їх ущільнення та видалення; 
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Проте застосування ряду природоохоронних заходів ліквідації та 

мінімізації негативного антропогенного впливу, що деталізовано у 

наступному розділі даного звіту про СЕО, дозволить максимально можливо 

мінімізувати наявні та прогнозні негативні наслідки. 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування 

Для захисту атмосферного повітря від забруднення викидами 

забруднюючих речовин під час маневрування автотранспорту та 

забезпечення нормативного стану повітряного середовища рекомендуються 

заходи, направлені на здійснення викидів в атмосферу у відповідності з ГДК і 

з мінімальним кількісним та якісним показниками, а саме: 

 дотримуватись нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря – 

гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, 

іонізуючого, інших видів впливу біологічних та фізичних факторів 

середовища та дотримання нормативів якості атмосферного повітря з 

метою уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам 

погіршення якості повітряного середовища відповідно до ЗУ «Про 

охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України від 

13 березня 2002 року № 299 «Про розроблення та затвердження 

нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря» та інших 

нормативно-правових актів; 

 своєчасно та в повному обсязі сплачувати екологічний податок; 

 озеленити території ДПТ та вздовж автомагістралі з урахуванням пило-

, газо- та димостійкості рослин; 

 заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного 

повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, 

наслідків забруднення атмосферного повітря; 

Для попередження забруднення підземних водних горизонтів, а також 

земельних ресурсів та ґрунтів рекомендується: 
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 здійснювати контроль за своєчасним отриманням дозволу на 

спеціальне водокористування; 

 забезпечити проведення періодичного моніторингу стану очищених 

господарсько-побутових стоків; 

 забезпечити відведення дощових стоків дощоприймальними 

трубопроводами та лотками з решітками для подальшого очищення їх 

на ЛОС статичного очищення: відстійниках із вловлювачами 

нафтопродуктів з можливістю подальшого використання очищених 

стоків для поливу території;  

 мул із відстійників ЛОС вивозити виключно за угодою до визначених 

договором місць відповідної утилізації;  

 розробити та погодити «Паспорти відходів» на виконання вимог ЗУ 

«Про відходи», ст. 17, постанови КМУ від 03.08.1998 № 1218; 

 забезпечити роздільне збирання відходів із подальшою їх передачею 

спеціалізованим ліцензованим профільним організаціям для подальшої 

переробки/утилізації; 

Для зменшення акустичного забруднення рекомендується: 

 забезпечити захист від шуму та вібрацій споруд, об’єктів сукупністю 

об’ємно-планувальних, технологічних і конструктивних рішень із 

супутнім використанням засобів захисту від шуму: обмеження 

швидкості руху автотранспорту по майданчику тощо, із дотриманням 

вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 

шуму» та ДСТУ-Н-Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та 

проектування захисту від шуму сельбищних територій».  

Захист від шуму 

 Забезпечити ефективне застосування організаційно-технічних заходів 

для дотримання допустимих рівнів шуму (за умов підтвердження 

перевищення рівнів шуму за результатами замірів); 
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 запровадити контроль за дотриманням санітарних норм від негативного 

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

захисної зони виробничого об’єкту; 

 забезпечити санітарне та протишумове озеленення, створення та 

благоустрій зелених насаджень по периметру території проектування 

та доріг. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації та технічних засобів під час 

здійснення такої оцінки) 

При розробці даного ДПТ територіальні альтернативи не розглядалися. 

 Концентрації забруднюючих речовин на межі нормативно-визначеної 

санітарно-захисної зони в сторону до найближчої житлової забудови не 

повинні перевищувати максимальні гранично-допустимі концентрації 

ЗР; 

 у процесі функціонування об’єкту планованої діяльності не повинно 

спостерігатися негативного впливу на клімат та мікроклімат, флору та 

фауну, об’єкти ПЗФ; 

 відсутній негативний вплив на промислові, житлово-цивільні об’єкти, 

соціальну організацію місцевості, пам’ятки культури, архітектури, 

історії та інші елементи техногенного середовища під час 

функціонування об’єкту планованої діяльності; 

 функціонування об’єкту планованої діяльності реалізує вирішення 

проблем забезпечення населення робочими місцями та збільшення 

надходження коштів до бюджету. 

Враховуючи вищенаведене необхідним для даного об’єкту 

підприємницької діяльності є дотримання вимог чинного природоохоронного 

законодавства із супутньою екологічною модернізацією, за якою рух до 

енвайронменталізму сприяє економічному зростанню та розвитку. Системно-

екологічний підхід при функціонуванні полягає в системній екологізації всіх 

складових частин, тобто системи управління, технологічних процесів, 

господарської та інвестиційної діяльності підприємства. Це означає: 

екологізацію функцій системи загального управління із запровадженням 

міжнародних стандартів системи екологічного менеджменту, екологічного 
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аудиту, а також досвіду екологічного інжинірингу, маркетингу, лізингу, 

страхування; оновлення технологічних систем для поліпшення екологічних 

характеристик з економічним ефектом; модернізацію очисних споруд; 

екологічне оздоровлення проммайданчика і прилеглої території; підвищення 

екологічної свідомості та кваліфікації персоналу. 

При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені 

наступні труднощі:  

 відсутність у відкритому доступі даних щодо здоров’я населення на 

відповідних територіях; 

 відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові 

прогнози впливу об’єкту на довкілля. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення 

Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система 

регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та 

прогнозу змін стану навколишнього природного середовища з метою 

виявлення наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, забезпечення оцінки 

ефективності та достатності заходів із запобігання, зменшення та компенсації 

негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного 

планування та вжиття заходів для усунення не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків виконання документа 

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

Згідно з проведеною стратегічною екологічною оцінкою визначено, що під 

час продовження функціонування об’єкту ДПТ, очікується незначний та 

допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, здійсненням операцій у сфері поводження з 

відходами, забором води та шумовим забрудненням. Значний негативний 

вплив на довкілля за умови подальшого функціонування об’єкту не 

передбачається. 

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту СЕО буде 

здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог 

законодавства під час подальшої експлуатації об’єкту ДПТ та втілення всіх 

заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє 

середовище. 

Програма екологічного моніторингу складається із переліку дій та заходів, 

кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.  

Система моніторингу включає в себе, але не обмежується наступними 

етапами: 
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 Вибір параметрів навколишнього природного та соціального 

середовища для певних аспектів, визначення певної ділянки, території 

чи об’єкту. 

 Встановлення ключових параметрів моніторингу. 

 Візуальний огляд. 

 Проведення лабораторних досліджень, компонентів довкілля, що 

відбираються для ідентифікації впливу функціонування об’єкту ДПТ 

на стан та якість компонентів НПС. 

 Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за 

необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або 

максимально пом’якшують вплив функціонування об’єктів на 

навколишнє природне та соціальне середовище. 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту органами 

державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції 

України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого 

самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками 

інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. 

Органи державного нагляду будуть здійснювати моніторинг та контроль 

функціонування об’єкту ДПТ приміщень шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін. 
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Табл. 9.1 

Структура моніторингу наслідків виконання документа державного 

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

Об’єкт 

моніторингу 

Параметри 

моніторингу 
Періодичність 

Індикатори 

результативності 

Параметри за якими необхідно 

здійснювати моніторинг 

Значення 

параметрів 

моніторингу 

за кожен рік 

проектного 

періду 
Найменування показника, 

одиниці виміру 

Нормативне 

значення 

Атмосферне 

повітря 

Вміст 

забруднюючих 

речовин на 

території об’єкту 

Раз на рік 

«Про затвердження 

гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту 

хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному 

повітрі населених місць» 

(Наказ Міністерства 

охорони здоров’я від 

14.01.2020 № 52).  

Пари нафтопродуктів (СnHm), 

% HKПР 

Не нормується 

Заповнюється 

щороку 

Двоокис вуглецю (СО2), % 

об'ємні 
Не нормується 

Вуглецю оксид (СО), мг/м
3
 5 

Діоксид азоту, мг/м
3
 0,2 

Діоксид сірки, мг/м
3
 0,5 

Метан, мг/м
3
 300 

Аміак, мг/м
3
 0,2 

Сірководень, мг/м
3
 0,008 

Кисень, % об'ємні Не нормується 

Хлор, мг/м
3
 0,1 

Радіаційний фон, мкР/год 18 

Радіаційний 

фон, мкР/год 

18 

Вода 

 (водозабірна 

сверловина) 

Відповідність 

якості води, що 

використовується 

для господарсько-

питних потреб, 

гігієнічним 

вимогам для 

Раз на рік 
ДержСанПіН, ДСТУ, 

ГОСТ. 

Каламутність, мг/дм3 
≤1,0 

Заповнюється 

щороку 

Забарвленість, градуси ≤20 

Запах, бали при 20
˚
С ≤2 

Запах, бали при 60
˚
С ≤2 

Смак та присмак ≤2 

рН – водневий показник 6,5-8,5 

Гідрокарбонати (НСО3
-
), 

ммоль/дм
3
 

Не нормується 
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Об’єкт 

моніторингу 

Параметри 

моніторингу 
Періодичність 

Індикатори 

результативності 

Параметри за якими необхідно 

здійснювати моніторинг 

Значення 

параметрів 

моніторингу 

за кожен рік 

проектного 

періду 
Найменування показника, 

одиниці виміру 

Нормативне 

значення 

питної води, що 

споживається 

людиною 

Загальна жорсткість, 

ммоль/дм
3
 

≤7,0 

Залізо загальне, мг/дм
3
 ≤0,2 

Загальний вміст солей ≤1000 

Хімічне споживання кисню 

дихроматне, мгО2/дм
3
 

Не нормується 

Розчинений кисень, мгО2/дм
3
 Не нормується 

Загальна лужність, ммоль/дм
3
 ≤6.5 

Нітрати, мг/дм
3
 ≤50 

Амоній, мг/дм
3
 ≤0,5 

Хлориди, мг/дм
3
 ≤250 

Натрій мг/дм
3
 ≤200 

Сульфати, мг/дм
3
 ≤250 

Окисно-відновний потенціал, 

мВ 
Не нормується 

Кремній, мг/дм
3
 ≤10 

Загальний вміст фенолів, ≤0,0005 

Сухий залишок, мг/дм
3
 ≤1000 

Хлор залишковий вільний, 

мг/дм
3
 

≤0,05 

Йод, мг/дм
3
 ≤50 

Фтор, мг/дм
3
 ≤1,5 

Марганець, мг/дм
3
 ≤0,05 

Калій, мг/дм
3
 2-20 

Кальцій, мг/дм
3
 ≤130 

Магній, мг/дм
3
 ≤80 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детального 

плану території обмеженого вул. Центральна, вул. Набережна та вул. 

Патріотична в с. Пухівка Броварського району Київської області» виявлена 

відсутність ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, в тому числі 

для здоров’я населення. 

  



49 

11. Резюме нетехнічного характеру та висновки придатні для 

проведення громадського обговорення та розраховані на 

широку аудиторію 

Загальна площа ділянки, що розглядалась, становить 35,8653 га.  

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки для проекту 

документу державного планування детального плану території загальною 

площею 35,8653 га проекту «Детального плану території обмеженого вул. 

Центральна, вул. Набережна та вул. Патріотична в с. Пухівка Броварського 

району Київської області», не було виявлено поточних негативних 

антропогенних чинників на стан компонентів навколишнього середовища, як 

природного, так і соціального. 

В процесі експлуатації можливі наступні ймовірні впливи планованої 

діяльності на складові навколишнього середовища: 

 здоров’я населення – допустимий вплив;  

 стан фауни, флори, біорізноманіття (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) – негативний вплив не передбачається; 

 земельні ресурси, ґрунти – комплекс запропонованих до виконання 

природоохоронних заходів дозволяє мінімізувати забруднення даних 

компонентів довкілля; 

 утворення відходів – вплив на довкілля за фактором здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами буде носити довгостроковий 

характер, в той час за рахунок відповідності діючим нормативам 

негативного впливу (в тому числі значного) від планованої діяльності 

на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується. Вплив 

на довкілля, зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, є 

допустимим;  

 водні ресурси – негативних впливів на водне середовище, виснаження 

підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище 

забруднюючих речовин не очікується за умови забезпечення 
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здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної 

води, питного водопостачання та водовідведення при функціонування 

об’єкту; 

 атмосферне повітря – допустимий вплив. Джерелами утворення 

забруднюючих речовин є: автотранспорт;  

 кліматичні фактори – негативних впливів не передбачається. Змін 

мікроклімату в результаті планованого будівництва не очікується, 

оскільки у процесі функціонування відсутні значні виділення теплоти, 

інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 

зростанню інтенсивності впливів діяльності на навколишнє 

середовище, відсутні; 

 матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі 

розташування об’єкту планованої діяльності відсутні; 

 соціально-економічні умови – позитивний вплив (створення 

додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 

державний бюджет).  

Також проектом передбачено впорядкування території з дотриманням 

організаційно-господарських, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 

інженерних та інших вимог відповідно до ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування та 

забудова територій» та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території» та ДСП № 173:96 «Про затвердження Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів». 


