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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВКУ – Водний Кодекс України
ВРХ – велика рогата худоба
ГДВ – граничнодопустимий викид
ГДК – гранично допустима концентрація
ГДС - граничнодопустимий скид
ГП – Генеральний план
ДДП – документ державного планування
ЄС – Європейський Союз
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗУ – Закон України
НПС – навколишнє природне середовище
ОДА – обласна державна адміністрація
ОС – очисні споруди
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
ТПВ – тверді побутові відходи
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РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Генеральний план та стратегічна екологічна оцінка розробляється на підставі
рішення «Про розробку містобудівної документації для с. Малополовецьке та
с. Тарасівка Малополовецької сльської ради Фастівсього району Київської області»
№ 06-45/07 від 12 грудня 2019 року.
Генеральний план (далі - ГП) населеного пункту є основним видом
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що
розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”.
Склад та зміст ГП визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст
генерального плану населеного пункту”, ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та
забудова територій». Рішення ГП мають відповідати вимогам чинного
законодавства, державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним
стандартам України у сфері містобудування.
ГП визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та
функціонального призначення території, формування системи громадського
обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі,
інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, цивільного
захисту місцевості та громадян від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження
культурної спадщини, а також послідовної реалізації рішень, у тому числі етапність
освоєння території. Послідовність виконання робіт із розробки ГП визначається
будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на
розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке
складається і затверджується її замовником за погодженням із розробником. ГП
населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної
територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів.
В проєкті проведено збір вихідних даних щодо розташування ділянки
проєктування, наявності природних, екологічних та інших містобудівних умов і
обмежень її освоєння. Проведене ознайомлення з проєктними матеріалами
подібних комплексів, наданих інвестором. Надані пропозиції щодо містобудівного
освоєння, організації функціонування території, розміщення інженерних споруд,
тощо.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» документація державного планування підлягає стратегічній
екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну
екологічну оцінку».
Стратегічна екологічна оцінка була розроблена для документу державного
планування, а саме для ГП села Тарасівка, головною метою якого є обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови й/або іншого використання
території населеного пункту, котрий розробляється та затверджується в інтересах
жителів села з урахуванням державних, громадських, а також приватних інтересів.
СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності,
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участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів,
комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування,
достовірності та повноти інформації у проєкті документу державного планування.
Цілі Документа Державного Планування:
- функціонально-планувальна організація території з урахуванням існуючих та
перспективних планувальних обмежень – санітарно-захисних, природоохоронних
зон, тощо; розміщення житлової забудови поза межами зон санітарно-екологічних
впливів;
- ліквідація недіючих об’єктів та зміна функціонального призначення їх
території, забезпечення екологічної оптимізації їх території шляхом планувального
та санітарно-гігієнічного її облаштування (в тому числі санітарно-захисних зон);
- санітарне та протишумове озеленення, створення та благоустрій зелених
насаджень вздовж вулиць та доріг; поточний догляд за зеленими насадженнями
загального користування;
- організація належного водопостачання для всіх водоспоживачів села, з
забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння додаткових
свердловин, прокладання та заміна мереж і ін.); дотримання зон суворого режиму
на свердловинах питного водопостачання та забезпечення належної якості питних
вод, при необхідності влаштування споруд доочистки, запровадження сучасних
методів економії води з забороною використання питних вод для технічних цілей;
- загальний благоустрій території села – забезпечення централізованого
водопостачання, каналізування, санітарної очистки, асфальтування доріг тощо;
- благоустрій існуючих зелених насаджень та створення нових парків та
скверів як рекреаційних зон загального призначення.
1.1. Зв’язок проєкту Генерального плану села із іншими ДДП
В підрозділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що діють
на регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають
передумови для прийняття проєктних рішень в даній містобудівній документації.
Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення
містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки. Головні
стратегічні документи, що мають відношення до проєкту Генерального плану с.
Тарасівка перераховані нижче:
Програма „Збереження та раціональне відтворення родючості ґрунтів
еродованих орних земель у Київській області на 2017-2021 роки” (Рішення
Київської обласної ради від 19.05.2017 №281-14-VIІ);
Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
Програма „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (Рішення Київської
обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ);
Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської
області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №31314-VIІ);
Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020
роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21-VIІ).
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКУ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У
ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО
СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Територія села розташована в межах зон суттєвих екологічних впливів на
довкілля та знаходиться у відносно сприятливих екологічних умовах. Екологічна
ситуація в Фастівському районі у зв’язку з відсутністю істотних джерел впливу на
навколишнє середовище характеризується як досить сприятлива.
У села існують виробничі та складські території, сміттєзвалище, кладовища та
інші об’єкти існуючого та потенційного впливу на навколишнє середовище, їх
вплив можна охарактеризувати як значний.
Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього
природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне
обґрунтування перспективного розвитку території села.
2.1. Природні умови та ресурси
Територія села Тарасівка розташована у південно-західній частині
Фастівського району Київської області у лісостеповій фізико-географічній зоні
України північно-степовій підзоні. Населений пункт лежить в межах
Придніпровської височини, тому характеризується підвищеним та розчленованим
рельєфом.
2.1.1. Геологічна будова
В геоструктурному відношенні територія Фастівського району відноситься до
північно-східного схилу Українського кристалічного щита. Український
кристалічний щит зазнав впливу денудаційних процесів, розвиток яких за час від
архею до третинного періоду зумовив виникнення хвилястої денудаційної рівнини,
складеної дислокованими кристалічними породами докембрію. Кристалічні
породи представлені гранітами та граніто-гнейсами. Поверхня кристалічних порід
покрита осадовими породами третинної та четвертинної систем. Верхні шари
четвертинних відкладень є ґрунтоутворюючими породами. Це перш за все леси, на
яких сформувались найбільш родючі в районі чорноземи типові та опідзолені
ґрунти. На водно-льодникових та давньоалювіальних відкладах утворилися бідні в
агрономічному відношенні дерново-підзолисті ґрунти.
Делювіальні та алювіально-делювіальні відкладення розміщенні в днищах
балок та заплавах річок. На них утворилися намиті, лучно-чорноземні, дернові та
болотні ґрунти. На сучасних алювіальних відкладеннях, утворених при розливах
річок, утворилися також дернові та болотні ґрунти.
Територія даного населеного пункту відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
«Будівельна кліматологія» характеризується незначною складністю інженерногеологічних умов.
Територія села Тарасівка не відноситься до сейсмічно активних зон, про що
свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно з
ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені
величини сейсмічності, які необхідно враховувати).
Отже, загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в
плані інженерно-будівельної оцінки.

8

2.1.2. Гідрогеологічні умови
Перші від поверхні водоносні горизонти і комплекси: у моренних і
флювіогляціальних середньо-антропогенових відкладах. Піски, суглинки, супіски
з гравієм і галькою, місцями з прошарками глин.
Основні водоносні горизонти та складаючі їх породи: у тріщинуватій зоні
кристалічних порід докембрію: архею, архею - нижнього протерозою,
коростенського комплексу середнього протерозою. В основному граніти і їх
мігматити, на окремих ділянках гнейси, кристалічні вапняки, кварцити, сланці,
амфіболіти, габро-діорити, грано-діорити, плагіограніти, габро, габро-діабази,
габро-норіти, анортозити і ін. Осадково-метаморфічна товща - пісковики, сланці,
кварцити, діабазові порфірити, кварцові порфіри.
Модуль експлуатаційних запасів підземних вод від 0,5 до 0,1 л/сек із км2.
Мінералізація води менше 1 г/л.
Основний іонний склад і мінералізація вод верхніх частин земної кори (до
глибини розкриття свердловинами) - гідрокарбонатні, кальцієві, залізисті на
півночі і гідрокарбонатно-кальцієво-магнієво-натрієві на півдні.
Мінералізація до 1 г/л.
Загальна жорсткість підземних вод
Середня багаторічна жорсткість підземних вод від 3 до 6 мг/л.
Вміст йоду у ґрунтових водах
Середній багаторічний вміст йоду у ґрунтових водах від 4 до 5 мг/л.
Вміст фтору у підземних водах
Середній багаторічний вміст фтору у підземних водах менше 0,5 мг/л.
2.1.3. Гідрологічні умови
Відповідно до листа Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось
Державного агенства водних ресурсів України №59/01.1 від 06.02.2020 було
надано наступну інформацію.
За даними інвентаризації РОВР річки Рось в адміністративно-територіальних
межах Малополовецької сільської ради розташовані наступні водні об’єкти:
- малі річки:
*річка Собот права притока р. Кам’янка;
* струмки без назви притоки р. Собот;
- водойми:
* 9 ставків, що знаходиться на р. Собот на струмках, орієнтовною площею водного
дзеруала 51,7 га.
Щодо наявності на території Малополовецької сільської ради зрошувальних
систем, дренажних каналів – дана інформація у РОВР річки Рось відсутня.
2.1.4. Кліматичні умови
Клімат району помірно континентальний з досить теплим літом та помірно
холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6,7°,
найхолоднішого місяця січня (-6,2°), а найтеплішого місяця (липня) — (+19.1°). Від
цих середніх багаторічних показників в окремі роки спостерігаються відхилення.
Абсолютний максимум температури досягає (+38°), мінімум — (-33°, що
засвідчує можливість вимерзання в малосніжні зими озимих та пошкодження
плодових багаторічних насаджень, а в окремі періоди сухого жаркого літа
спостерігається підгорання озимих та ярих зернових.
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Тривалість безморозного періоду, досягає в середньому 160—170 днів, а
вегетаційний період продовжується з другої декади квітня до третьої декади
жовтня. Цих природних факторів достатньо для вирощування районованих
сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Середньорічна сума
опадів становить 560 мм, але розподіл їх по місяцях року рівномірний. Найбільша
кількість опадів випадає в липні (77 мм). В посушливі роки особливо мало опадів
випадає в травні, що пагубно впливає на сходи рослин.
Для зимового періоду характерно нестійке коливання температур та висота
снігового криву, яка коливається від 10 до 22 см. Досить часто спостерігається
випадання зимових опадів у вигляді дощу, що в свою чергу призводить до
утворення льодяної кірки і негативного впливу на сільськогосподарські культури.
Глибина промерзання ґрунту в середньому становить 40 см. Вона залежить
не тільки від температури і глибини снігового покриву, але також від типу ґрунтів
та їх механічного складу.
Відносна вологість досягає свого максимуму восени і взимку — 80-85 %.
Посушливих днів з відносною вологістю менше 30 % в середньому за рік буває від
15 до 20, з них більшість припадає на травень.
Фастівський район відрізняється значним випаровуванням вологи, яке
досягає 420—460 мм рік, а тому, незважаючи на позитивний баланс вологи, в
окремі роки спостерігається посуха. Кожна пора року характерна своїми
позитивними та негативними кліматичними умовами, перехід від однієї пори року
до другої, як правило відбувається поступово.
Весна затяжна, нестійка, з частими змінами холодної і теплої погоди.
Початком весни вважають кінець другої і початок третьої декади березня. Танення
снігу, у зв'язку з наявністю великих площ лісів, відбувається повільно і протяжність
сніготанення в середньому становить 20-25 днів.
Літо тепле, але не спекотне, дощове. В окремі роки найбільша кількість
опадів, які випали негативно впливає на сільськогосподарські культури, а разом з
тим призводить до вимокання та вилягання хлібів або створюються несприятливі
умови для збору врожаю. В деякі роки непоправну шкоду сільському господарству
наносить град. Влітку переважають північно-західні вітри.
Перехід до осені поступовий, з частим поверненням теплої погоди. Перша
половина осені, як правило, суха і тепла. Похмура, прохолодна та з дощем вона
починається наприкінці жовтня. Сніг починає випадати з листопада.
Зима м'яка, похмура, з частими відлигами. Під час відлиг відбувається
танення снігу, інколи до повного його зникнення. Через деякий час сніговий покрив
встановлюється знову і деколи це явище може повторюватись декілька разів.
Взимку переважають південно-східні вітри.
У цілому кліматичні умови району за кількістю тепла, світла, вологи
сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур.
2.1.5. Ґрунтовий покрив
Природне середовище території Київщини протягом історичного часу
відзначалося сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами.
Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами типовими та
опідзоленими ґрунтами. Менш поширені лучно-чорноземні, дерново-підзолисті,
лучні і чорноземно-лучні, болотні та інші ґрунти.
Зосереджені чорноземи типові головним чином в східній частині району, де
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вони складають від 45 до 90 % площ сільськогосподарських угідь. Гумусований
профіль чорноземів типових має потужність 80—100 см, вміст гумусу в орному
горизонті становить 2,5-3,5 %. Реакція ґрунтового розчину слабокисла — рН в
середньому 5,6. Ці ґрунти мають значні запаси валових та рухомих форм поживних
речовин, сприятливі фізико-хімічні властивості та водно-повітряний режим, проте
схильні до запливання і утворення кірки. Вони містять також значно більше
глинястих часток, внаслідок чого здатні накопичувати органічну речовину та
утворювати агрономічно цінну структуру. Значна товщина гумусових горизонтів і
достатня кількість гумусу в них дозволяють поглиблювати орний шар.
Внесення органічних і мінеральних добрив забезпечує підвищення родючості
ґрунту і врожаю сільськогосподарських культур. Для нейтралізації кислотності
ґрунти потребують вапнування. Ці ґрунти в переважній більшості сформувалися на
карбонатних лесових породах. Гумусовий горизонт у них має товщину 20-30 см.
Кількість гумусу у верхньому горизонті буває досить низькою — 1,0-1,8, а у змитих
відмінах — 0,5-0,8 %.
Бали економічної оцінки за окупністю затрат, повнопрофільних ґрунтів в
залежності від кадастрового району складають від 37 до 54, слабозмитих
відповідно — від 34 до 48, середньозмитих — від 31 до 45. На повнопрофільних
ґрунтах і слабозмитих відмінах, поширених одороздільних плато і схилах до 3°
можна вирощувати всі районовані культури.
Темно-сірі опідзолені ґрунти і чорноземи опідзолені мають більш високий
рівень родючості. В них потужний (32-40 см), достатньо гумусований (3,9-2,5 %
гумусу в горизонті) профіль. Ці ґрунти, як і чорноземи типові, універсального
використання. Слабокисла реакція ґрунтового розчину (рН=5,7) сприяє деякому
збільшенню рухомості і живлення рослин. Так, кількість рухомих форм фосфорної
кислоти становить 12-18, азоту 6-8, калію 10-15 мг на 100 гр ґрунту.
Бали економічної оцінки складають від 54 до 64 і навіть 72 (глеєві відміни).
В зоні поширення опідзолених ґрунтів мають місце низькопродуктивні дерновопідзолисті ґрунти, які в більшості мають легкий механічний склад. Це ґрунти
обмеженого використання, вміст гумусу в них низький — 0,5-1,0 %.
З цієї групи найбіднішими на поживні речовини є дерново-скритопідзолисті
та дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти, які крім цього, завдяки легкому
механічному складу, є осередками вітрової ерозії. Покращення їх можливе шляхом
посіву сидератів та нанесення родючого шару ґрунту.
Лучні та чорноземно-лучні ґрунти сформувалися головним чином на терасах
річок, днищах балок та на найбільш понижених ділянках плато. Чорноземно-лучні
ґрунти формуються в місцях близького залягання ґрунтових вод. За
морфологічними ознаками подібні до чорноземних ґрунтів і відрізняються від них
оглеєністю нижчих горизонтів. У більшості випадків перевищують за вмістом
гумусу чорноземи.
Реакція ґрунтового розчину слабо-лужна (рН=7,3), мають значну кількість як
валових, так і рухомих форм поживних речовин. Близьке залягання ґрунтових вод
і достатня кількість поживних речовин створюють досить сприятливі умови для
вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур.
Болотні ґрунти поширені по днищах балок та в заплавах річок. Негативною
особливістю в них є підвищена вологість, токсичність неглибоко залягаючого
оглеєного горизонту. Ці ґрунти мають високу потенціальну родючість, але щоб їх
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використовувати, треба провести осушення.
Дернові ґрунти поширені в заплавах річок. Використовуються вони,
головним чином, під кормовими угіддями, що є найбільш ефективним. В складі
орних земель на них рекомендується розміщувати овочеві культури.
Намиті ґрунти приурочені до днищ балок і великого поширення не мають.
Сільськогосподарські угіддя, розміщені біля розмитих ґрунтів та виходів порід
становлять незначну площу. Їх доцільно засадити лісом або використовувати під
постійним залуженням.
Основні втрати родючості ґрунтів пов’язані з високим ступенем розораності
земель і посиленням ерозійних процесів; порушенням структури сівозміни;
зростанням дефіциту балансу елементів живлення й органічної речовини, а тому і
збідненням їх запасів у ґрунті; послабленням мікробіологічної активності ґрунту;
наявністю площ кислих ґрунтів; зростанням щільності ґрунту та падінням його
водоутримуючої здатності; повільним впровадженням сучасних ґрунтозахисних
технологій обробітку.
2.1.6. Інженерно-будівельна оцінка
У сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 «Будівництво в сейсмічних
районах України») відповідно до карти «А» для проєктування 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 з картами «В» для проєктування 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,
пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до
надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься до сейсмічних зон
(6 балів відповідно).
2.2. Безпека життєдіяльності населення та його здоров’я
Наразі значну екологічну проблему для с. Тарасівка становить кладовище, що
справляє негативний вплив як на стан якості навколишнього середовища, так і на
стан здоров'я громадян.
Забруднення ґрунтів може загрожувати нашому здоров’ю. Значна частина
антибіотиків, які застосовуються в сільському господарстві та охороні здоров’я,
після виведення з організму тих, хто їх отримує, потрапляє в навколишнє
середовище. Ці антибіотики можуть проникати в ґрунт і поширюватися в
навколишньому середовищі. В результаті виникають бактерії, стійкі до
протимікробних препаратів, що знижує ефективність антибіотиків.
Відповідно до Регіональної доповіді «Про стан навколишнього природного
середовища Київської області у 2018 році»
визначено наступне. З
децентралізованих джерел водопостачання по Київській області досліджено 840
проб питної води за мікробіологічними, 317 за паразитологічними та 1947 за
санітарно – гігієнічними показниками, відповідно 315 та 670 нестандартні
найбільше у Києво-Святошинському, Васильківському, Фастівському,
Сквирському, Макарівському, Бородянському, Тетіївському, Білоцерківському,
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Згурівському районах та в м. Біла Церква. Проведено дослідження 1299 проб води
з колодязів, яка використовується для споживання дітьми до 3-х років,
перевищення вмісту нітратів виявлено у 482 пробах.
Споживання води, яка не відповідає вимогам нормативу за вмістом нітратів,
особливо небезпечне для немовлят, що може викликати тяжке отруєння –
метгемоглобінемію. Метгемоглобінемія – захворювання, яке характеризується
підвищеним рівнем метгемоглобіну в крові. Метгемоглобін – це одна із форм
окисленого гемоглобіну, що не здатний вступати в зворотну реакцію з киснем і
переносити його до всіх органів організму людини. Цей стан сприяє розвитку
прогресуючої гіпоксії в тканинах організму людини, особливо дітей. У немовлят та
дітей першого року життя спостерігається дефіцит ферментів, які перетворюють
метгемоглобін, що призводить до його накопичення. Саме тому, що менша дитина,
то тяжче перебігає хвороба. Якщо кількість метгемоглобіну перевищує 50% від
загальної кількості гемоглобіну, організм може загинути від гіпоксії центральної
нервової системи.
З метою профілактики захворювання на мегемоглобінемію, щоб запобігти
отруєнь нітратами необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:
- Не готуйте дитячі суміші з використовуванням колодязної води, якщо не
впевнені в її якості.
- При перших клінічних проявах отруєння у дітей (проносах, розладах серцевосудинної системи, синюшності шкіряних покровів) слід негайно звертатися за
кваліфікованою медичною допомогою.
- Забезпечте утримання колодязя в належному стані – своєчасно ремонтуйте
та очищуйте його. Двічі на рік, у весняний і осінній періоди, необхідно проводити
профілактичну дезінфекцію води у колодязі з наступним лабораторним контролем
ефективності проведеного заходу.
Забезпечення населення безпечними харчовими продуктами та питною водою
можливе лише за умов створення ефективної системи лабораторного контролю.
З децентралізованих джерел водопостачання досліджено 840 проб питної води
за мікробіологічними, 317 за паразитологічними та 1947 за санітарно – гігієнічними
показниками, відповідно 315 та 670 нестандартні найбільше у КиєвоСвятошинському, Васильківському, Фастівському, Сквирському, Макарівському,
Бородянському, Тетіївському, Білоцерківському, Згурівському районах та в м. Біла
Церква
Отже, на території села Тарасівка наявний високий інтегральний показник
антропогенних навантажень на довкілля. Виробничо-господарська діяльність на
території села зумовлює негативний вплив на стан навколишнього природного
середовища, умови життєдіяльності населення та на стан здоров’я кожного
громадянина.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Передбачається негативний вплив. Багато людей, які живуть поруч з такими
об’єктами скаржаться на неприємний запах. І з часом це призводить до серйозних
проблем, наприклад, нудоти, постійного головного болю, кашлю, та іншого без
вжиття заходів вплив буде збільшуватися.
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2.3. Біорізноманіття, флора та фауна
Природна рослинність району характеризується великою різноманітністю і
багатством, але збереглася вона лише на нерозораних ділянках крутих схилів
балок, їх днищах, рідше — на водороздільних плато.
Відповідно до планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування в
постійному користуванні лісгоспу на території Малополовецької сільської ради
Фастівського району Киїської області озташовані землі лісогосподарського
призначення загальною площею 437,0 га (квартали 24-29 Білицерківського
лісництва)(додаток додається).
Лісова рослинність району представлена сосною, дубом, грабом, березою,
кленом, липою та ін. Грабово-букові ліси розміщені в основному на опідзолених
ґрунтах району і в наш час зустрічаються рідко. Зараз зустрічаються тільки окремі
екземпляри порослі дуба і граба, чагарники ліщини, брусниці. На днищах балок в
основному ростуть верба, вільха та ін.
Серед трав’яної рослинності на схилах переважає костер безостий, пирій
повзучий, деревій, звіробій, гвоздика та інші рослини з проєктивним покриттям 5060 %. Навесні тут з'являється багато весняних багаторічників: пролісків, фіалок,
жовтяків тощо. З довговегетуючих ростуть тонконіг гайовий, куцоніжка лісова,
костриці, зірочки, купина лікарська та ін.
На цілинних ділянках заплав, а також по днищах балок, росте лучна та
болотна рослинність: осока, ситник, місцями очерет; із вологолюбивих
злакових — тонконіг
звичайний, костриця
лучна, мітлиця
болотяна;
із
різнотрав'я — герань лучна, вербозілля лучне, калюжниця болотяна, кінський
щавель. На переході до напівгідроморфних ґрунтів зустрічаються бобові рослини.
Проєктивне покриття травами на таких ділянках складас 70-80 %. На орних землях,
особливо серед просапних культур та багаторічних насаджень поширені
різноманітні бур'яни — суріпка, хвощ польовий, лобода біла, волошка польова,
осот, дика редька та інші.
Рослинність сіножатей, як бачимо, представлена трав'янистими та трав'яноболотяними групуваннями, які формуються відповідно до рельєфу та ґрунтового
покриву.
До Червоної книги України у межах Київської області включено
129 видів флори.
Флора Київської області характеризується відсутністю ендемічних чи вузько
ареальних видів, натомість наявний цілий ряд видів, характерних для більш ранніх
геологічних епох – реліктів. Це зокрема водяний горіх плаваючий, сальвінія, вовчі
ягоди борові, багаторядник Брауна та загострений тощо. У зв’язку з значним
ступенем антропогенної трансформованості значна її частина рекомендована до
включення до Червоного списку області, який нажаль досі не прийнятий.
Фастівський район відноситься до зони лісостепу, яка характеризується
чергуванням ділянок з лісовою і степовою рослинністю.
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.
Відповідно до фізико-географічного районування території України, с.
Тарасівка належить до Північно-Придніпровської терасової низовинної області
Процівсько-Ліпляківського району Лівобережнодніпровського краю Лісостепової
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зони. Домінуючими типами ландшафту є ландшафти надзаплавних терас –
вирівняні, складені пилуватими пісками, з чорноземовидними грунтами під
сосновим зеленомошно-різнотравними лісами; плоскі відносно знижені, з торфовоболотними грунтами, під волого-травно-болотянотравними чорновільшаниками,
частково осушені і розорані; вирівняні складені лесовидними суглинками з
чорноземами опідзоленими, розорані.
Рослинний покрив, зокрема лісові насадження потребують впорядкування та
підтримання їх в належному санітарному стані. Важливо також дотримуватись
протипожежних розривів та забезпечувати протипожежну безпеку лісових
насадженнях. Оскільки ліси і луки знаходяться в межах населеного пункту,
переважаючим видом їх використання має бути рекреаційний. При цьому ділянки
природної рослинності виконують важливу санітарно-гігієнічну функцію та
екологічну як складові екологічної мережі.
На даний час, озеленені території в селі Тарасівка представлені зеленими
насадженнями загального користування, деревними насадженнями вздовж вулиць
та доріг, зеленими насадженнями навколо водойм.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Без вжиття заходів передбачається негативний вплив.
2.4. Земельні ресурси та ґрунти
Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами типовими та
опідзоленими ґрунтами. Менш поширені лучно-чорноземні, дерново-підзолисті,
лучні і чорноземно-лучні, болотні та інші ґрунти.
Таким чином, ґрунти населеного пункту досить родючі та функціонально
найбільш придатні для розведення городніх культур і садівництва. Тому з точки
зору використання території для містобудівних цілей, якість ґрунтів не є
лімітуючим фактором, проте сільськогосподарське використання цінних
земельних ресурсів повинно відбуватись із обов’язковим застосуванням.
Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Тарасівка не виконувалось.
Регулярний моніторинг санітарного стану ґрунтів не проводиться.
Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони впливу
діяльності автотранспорту, де може бути перевищення ГДК по вмісту важких
металів.
Для Фастівського району в цілому та с. Тарасівка зокрема характерним є
інтенсивне використання земельних ресурсів в першу чергу для потреб сільського
господарства. Це означає високий рівень розораності, деградацію ґрунтів та
зниження їх родючості, втрати ґрунту внаслідок ерозійних процесів. Разом з тим
спостерігається відсутність ефективного ґрунтово-агрохімічного та ґрунтовоагроекологічного моніторингу стану ґрунтів.
Серед інших проблем пов’язаних з земельними ресурсами і ґрунтами, слід
назвати їх забруднення в районі діяльності промислових (в т. ч.
сільськогосподарських), транспорту та інше.
Також земельні ресурси зазнають значного негативного впливу від
накопичення побутових відходів, значна частина яких могла б знайти
застосування як вторинна сировина.
Джерелами негативного екологічного впливу на територію є кладовище.
Зрештою, варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через
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незадовільний стан покриття вулиць.
Нераціональні методи ведення сільського господарства зменшують запаси
органічної речовини ґрунтів, підриваючи їх здатність до розкладання органічних
забруднювачів. Це збільшує ризик потрапляння забруднюючих речовин в
навколишнє середовище. Інтенсивне рослинництво виснажує ґрунти, що ставить
під загрозу можливість підтримки виробництва на цих територіях в майбутньому.
Тому стійкість методів сільськогосподарського виробництва стала необхідною
умовою до уникнення деградації ґрунтів та забезпечення глобальної продовольчої
безпеки нинішнього і майбутніх поколінь.
Водночас, щороку все більше Київська область потерпає від забруднення
ґрунтів, адже воно викликає ланцюгову реакцію: позначається на ґрунтовому
біорізноманітті, знижує запаси органічної речовини ґрунту і їх фільтруючу
здатність. Забруднення ґрунту є руйнівним для навколишнього середовища і
спричиняє негативні наслідки для всіх форм життя, які з ним стикаються. Нестійкі
методи ведення сільського господарства, скорочують запаси органічної речовини
ґрунту.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Для того, щоб вирішити проблему забруднення ґрунтів, необхідно розуміти її
причини. Захист і збереження ґрунтів починається з кожного громадянина. Вибір
екологічно чистих продуктів харчування, правильна утилізація небезпечних
матеріалів, таких як батарейки, виробництво компосту в домашніх умовах з метою
зменшення кількості відходів, які потрапляють на звалища, більш відповідальне
поводження з антибіотиками — ось лише кілька прикладів того, як можна сприяти
вирішенню цієї проблеми. Якщо брати ширше, то необхідно заохочувати стійкі
методи ведення сільського господарства в своїх громадах.
Без вжиття всіх цих заходів передбачається негативний вплив.
2.5. Надра
Корисні
копалини
території
Фастівського
району
представлені
різноманітними породами, пов'язаними з характером геологічного розвитку даної
місцевості, а саме: будівельними матеріалами та торфом. Згідно з даними
Українського територіального геологічного фонду (УТГФ) у районі є будівельний
камінь, пісок, цегляно-черепична сировина.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Вплив не передбачається.
2.6. Клімат
Згідно прогнозів провідних міжнародних наукових центрів з дослідження
клімату, протягом наступного століття температура підвищиться на 2-5 градусів за
Цельсієм. Такі темпи глобального потепління спричиняють серйозні кліматичні
зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення.
Сьогодні можна зі впевненістю сказати, що значні кліматичні зміни вже
відбуваються. Ми повинні замислитися та зрозуміти, що людство не має права
використовувати атмосферу планети для забруднення. Якщо ми не розпочнемо
активно діяти, то вже незабаром наблизимось до тої межі, коли глобальну зміну
клімату зупинити буде вже неможливо і життя на планеті у майбутньому буде під
загрозою.
Більше того, сучасні прогнози настання несприятливих метеорологічних явищ
вказують на необхідність сприймати їх за норму сьогодення. Виникає потреба в
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розробленні та реалізації плану заходів з адаптації до зміни клімату. Адаптація до
глобальної зміни клімату – це пристосування у природних чи людських системах
як відповідь на фактичні або очікувані кліматичні впливи або їхні наслідки, що
дозволяє знизити шкоду та скористатися сприятливими можливостями.
Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива та
неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що
утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового
ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті транспорту,
сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують
сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений
Без вжиття заходів, передбачається негативний вплив.
2.7. Повітряний басейн
За метеорологічними умовами територія села Тарасівка відноситься до
територій з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та
несприятливими умовами розсіювання промислових викидів. Стаціонарні пости
спостереження за станом забруднення атмосферного повітря відсутні, постійний
моніторинг якості повітряного басейну не ведеться.
Стан атмосферного повітря залежить від обсягів викидів забруднюючих
речовин пересувних джерел забруднення.
Відповідно до Регіональної доповіді про стан навколишнього природного
середовища Київської області у 2018 році відомо, що по Київській області останні
3 роки спостерігається тенденція до збільшення кількості виданих суб’єктам
господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
що дає можливість здійснювати належний контроль та облік фактичних викидів.
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне
повітря у 2018 році від стаціонарних джерел у порівнянні з попереднім роком
збільшилися і склали 81 257,5 тонн, у тому числі:
- метали та їх сполуки – 38,2 т.;
- метан – 9291,1 т.;
- неметанові леткі органічні сполуки – 1917,7 т.;
- оксид вуглецю – 8077,6 т.;
- діоксид та інші сполуки сірки – 34518,9 т.;
- сполуки азоту – 7869,5 т.;
- речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 19385,9 т.;
- інші – 158,6 т.
Крім того, діоксид вуглецю – 4,1 млн.т.
Окремі викиди основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря по
с. Тарасівка не були надані.
Серед цих забруднюючих речовин можуть бути чадний газ (CO), оксиди азоту
(NOx), діоксин сірки (SO2), хлоридна кислота (HCl), леткі органічні речовини
(VOC), діоксини, зважені частинки та важкі метали.
Єврокомісія вважає забруднення повітря однією з головних екопроблем
дублення, адже в межах стандартних операцій цього процесу виділяються токсичні
та пахучі речовини.
Площа незаконних звалищ сягає декількох гектарів і неодноразово
зафіксована місцевими мешканцями.
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Акустичні навантаження на середовище незначні. Основним джерелом шуму
є вуличний транспорт, найбільше зосередження який має на вулицях, де проходять
приміські автобусні маршрути та легковий транспорт.
Вплив автомобільного транспорту зосереджується переважно на центральних
дорогах з твердим покриттям та автодорозі обласного значення. При цьому на
нерівних ґрунтових дорогах значно збільшуються викиди вихлопних газів від авто
та збільшується запиленість повітря. Таким чином, фактор забруднення повітря
знаходиться в постійно динамічному стані, залежить від багатьох складових та
потребує постійного контролю з боку служб санітарного та екологічного контролю.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що без вжиття
заходів ситуація суттєво впливає на повітряне середовище, обумовлюючи ризики
для здоров’я обслуговуючого персоналу на місцевого населення с. Тарасівка.
2.8. Водні ресурси
Водойми мають комплексне призначення – для технічних і культурнопобутових цілей, деякі перебувають в незадовільному санітарно-гігієнічному стані,
дно замулене, влітку заростають, взимку замерзають. Вода прісна,
використовується для водопою та місцевого зрошення. Водойми придатні для
організації зон відпочинку. Їх функціональна придатність зумовлює направленість
господарського використання водойм, що передбачено рішеннями генплану.
На поверхні надзаплавних терас спостерігається чергування піщаних бугрів і
великої кількості замкнених понижень, де відбувається акумулювання
поверхневого стоку і, як наслідок, заболочування території.
Водойми, які розташовані та території села мають загалом задовільний стан.
Основними проблемами для поверхневих водойм та підземних вод є наступні:
-відсутність чітко встановлених водоохоронних зон, прибережних захисних
смуг та недотримання режиму їх використання (у відповідності до Водного кодексу
України, ст. 88) ;
-заростання, замулення водойм, зниження їх самоочисної здатності;
-заболочення окремих ділянок, в тому числі прилеглих до ставків;
-забруднення водойм переважно внаслідок змиву з городів, полів ґрунту та
добрив, водовідведення недостатньо очищених стоків з деяких існуючих
підприємств;
-потенційна загроза забруднення підземних вод через існування таких об’єктів
як сміттєзвалище, кладовище.
На даний час в селі централізоване водопостачання охоплює частину
громадської і житлової забудови. Населення житлової забудови, що не охоплена
централізованим водопостачанням користується шахтними колодязями. На
розрахунковий період проєктом передбачається централізована система
водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села Тарасівка з
введенням водопроводу в кожну будівлю.
Підземні води є джерелом питного водопостачання. Існуюча система та якість
питного водопостачання в селі є незадовільною. Частина жителів садибної
забудови користується водою з індивідуальних свердловин і шахтних колодязів.
В селі також відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та
снігових вод. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, потрапляють в яри та балки,
а згодом до поверхневих водотоків.
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Проблемним у селі є питання збору та очистки каналізаційних стоків, кількість
яких щороку зростає. Населення користується вигрібними ямами та дворовими
вбиральнями.
На даний період в межах села відсутня організована система рекреаційного
використання поверхневих водойм. Останні повинні мати санітарно-екологічний
паспорт з передбаченою охоронною зоною та відповідним режимом
водокористування.
Іншим джерелом забруднення є природний поверхневий стік з території
житлової забудови, зокрема випуск стічних вод від приватних садиб (забудова села
не каналізована, санітарна очистка практично відсутня), розташованих у
прибережній зоні, та господарських територій.
Кладовище не є джерелом викидів забруднюючих речовин, але є джерелом
потенційного забруднення підземних вод.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
На довгострокову перспективу, без вжиття заходів для зменшення
техногенного навантаження на водні екосистеми, розробки та реалізації схеми
санітарного очищення території проєктування буде форсованими темпами
відбуватись лише погіршення якості води від якої безпосередньо залежить стан
здоров’я населення та екологічна безпека території населеного пункту.
2.9. Об’єкти культурної спадщини
Згідно з даними Управління культури, національностей та релігій Київської
обласної державної адміністрації в межах проектних територій села Тарасівка
знаходяться незначна кількість об’єктів культурної спадщини, серед яких:
пам’ятки археології
- поселення в північній частині села Тарасівка.
Всі об’єкти та території культурної спадщини, що виявлені і розміщені в селі
Тарасівка, нанесено на містобудівну документацію з врахуванням нормативних
охоронних зон від них.
В подальшому при реалізації проектних рішень Генерального плану села
Тарасівка в разі виявлення історико-культурних та археологічних пам’яток в межах
населеного пункту, останні повинні бути відображені в містобудівній документації
в обов’язковому порядку.
2.10. Ландшафти, природоохоронні території та об’єкти
Відповідно до даних, наданих Департаментом екології та природних ресурсів
Київської ОДА, в межах Малополовецької сільської ради на території села
Тарасівка території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
Смарагдова мережа або ж Emerald Network (надалі CM) є новітньою системою
природоохоронних територій та їх менеджменту, які мають особливу цінність для
збереження природних видів флори, фауни та типів оселищ. Відповідно до
посилання http://emerald.net.ua/ з територією села Малополовецьке не межує
природоохоронна територія.
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Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Без вжиття заходів прогнозується негативний вплив.
2.13. Матеріальні активи
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проєкт ДДП ГП не буде впроваджений.
Вплив не передбачається.
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РОЗДІЛ. 3 ХАРАКТЕРИСТИКУ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я
НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ
Головною метою проєктних напрямків генерального плану села Тарасівка є
можливість оптимальної взаємодії всіх структурних елементів, що дозволить
максимально ефективно задіяти існуючі та перспективні трудові ресурси із
забезпеченням екологічної безпеки населеного пункту.
Проєктні рішення враховують покращення демографічної ситуації населеного
пункту, часткову реорганізацію промислових та комунально- складських зон,
будівництво нової інфраструктури та розширення існуючої, а також особлива увага
звертається на оздоровлення довкілля, покращення стану компонентів НПС.
Фундаментом перспективного розвитку населеного пункту є покращення умов
населення – забезпечення ефективного комунального забезпечення із попутнім
забезпеченням екологічної безпеки села.
Основним
ресурсом
забезпечення
сталого
розвитку
будуть:
сільськогосподарське виробництво, що дасть можливість для розвитку як
рослинництва, так і тваринництва та переробної ланки господарського комплексу, а
також розвиток господарських об’єктів, що зорієнтовані на надання послуг
обслуговування.
Важливу роль в розвитку села мають природні ресурси (водні об’єкти, лісові
масиви, луки та інші озеленені території) які створюють максимальні можливості
для розвитку рекреації.
Отже основними інструментами реалізації стратегії перспективного
розвитку населеного пункту є:
забезпечення екологічної безпеки – дотримання СЗЗ, оздоровлення

водойм, створення можливостей для розвитку рекреації в межах населеного
пункту, закриття кладовища тощо;
становлення екологічної рівноваги екосистем та захисту

навколишнього природного середовища шляхом санітарної очистки територій
населеного пункту та запровадження екологічно безпечної системи поводження з
відходами;

забезпечення раціонального використання та охорони земель з
дотримання вимог екологічної безпеки відповідно до Земельного Кодексу України
та ЗУ «Про охорону земель»;
залучення інвестицій для розвитку вже існуючих та перспективних

об’єктів господарського комплексу;
підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури;

збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини.

Аналізуючи наслідки реалізації проєкту ГП населеного пункту для
навколишнього природного середовища, враховуючи вплив на здоров’я населення,
варто відмітити ймовірні можливі наслідки, а саме такі як:
збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря,

запобігання шкідливому впливу повітряного басейну на стан здоров’я населення та
довкілля;
покращення санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку із

закриттям кладовища;
забезпечення безпечних факторів середовища життєдіяльності
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людини шляхом запровадженням дієвої системи поводження з відходами
(затвердження місцевої програми поводження з відходами, виявлення
несанкціонованих місць видалення відходів, їх ліквідація, організація роздільного
збирання відходів із забезпеченням їх подальшої переробки чи відповідної
утилізації, вирішення питань щодо розміщення на території села об’єктів
поводження з відходами) із подальшою рекультивацією земель та затвердженням
схеми санітарного очищення ґрунтів місцевості;

підтримання екологічної рівноваги природних ландшафтів шляхом
здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання та охорони
земель із дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки;
становлення екологічної безпеки території шляхом формування,

збереження та раціонального використання об'єктів екологічної мережі,
оздоровлення водних акваторій, створення можливостей для розвитку рекреації в
межах населеного пункту, запровадження ведення екологічного моніторингу за
станом складових навколишнього природного середовища тощо;
значне покращення умов життя населення, шляхом відповідного

комунального забезпечення: прокладання централізованого водопостачання,
будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд і т. д.
Таким чином, істотні зміни в стані навколишнього природного середовища, як
в окремих частинах села, так і в цілому в населеному пункті, у зв’язку із реалізацією
проєктних рішень генерального плану, мають важливе значення для становлення
екологічної безпеки даної місцевості та володіють позитивним характером змін.
Попутно із цим варто відмітити, що забезпечення стійкості природних екосистем,
прямо пропорційне успішному соціально-економічному та культурному розвитку
села.
У той же час варто врахувати, що внаслідок недотримання рекомендацій ДДП
– проєкту генерального плану села можливість мати ймовірні негативні наслідки
для таких складових довкілля як: атмосферне повітря, водний басейн та ґрунти
знаходиться на високому рівні.
Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля відповідно до
контрольного переліку.
Можлива оцінка ймовірного впливу реалізації проєктних рішень Генерального
плану с. Тарасівка відповідного до контрольного переліку, наведеного в таблиці
3.2.
Таблиця 3.2.
Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля відповідно до
контрольного переліку
Чи може реалізація
Негативний вплив
Пом'якшення
Генерального Плану
існуючої
спричинити
ситуації
Так
Ймовірно
Ні
Повітря
Збільшення
викидів
×
+
забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел?
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Збільшення
викидів
забруднюючих речовин від
пересувних джерел?
Погіршення
якості
атмосферного повітря?
Появу
джерел
неприємних
запахів?
Зміни
повітряних
потоків,
вологості, температури або ж
будь-які локальні чи регіональні
зміни клімату?

×

+
×

+

×
×

Водні ресурси
Будь-які
зміни
якості
поверхневих вод(зокрема таких
показників, як температура,
розчинений кисень, прозорість,
але не обмежуючи ними)?
Значне зменшення кількості вод,
що
використовується
для
водопостачання населення?
Збільшення
навантаження
каналізаційні
системи
та
погіршення
якості
очистки
стічних вод?
Зміни напрямків швидкості течії
поверхневих вод або зміни
обсягів
води
будь-якого
поверхневого об'єкту
Забруднення
підземних
водоносних горизонтів?

×

+

×
×

+

×

×
Відходи

Збільшення кількості утворених ×
чи накопичених відходів?
Спорудження
екологонебезпечних
об'єктів
поводження відходами?
Утворення або накопичення
радіоактивних відходів?
Земельні ресурси
Порушення,
переміщення,
×
ущільнення ґрунтового шару?
Будь-яке посилення вітрової
ерозії ґрунтів?
Зміни в топографії або в
×
характеристиках об'єкту?
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+
×
×
+
×

Біорізноманіття
Зміни кількості видів рослин,
тварин, їхньої чисельності або
територіальному
представництві?
Збільшення площ зернових
культур
або
сільськогосподарських угідь в
цілому?
Порушення або деградація
середовищ існування диких
видів тварин?
Населення та інфраструктура
Суттєвий вплив на нинішню
транспортну систему? Зміни в
структурі
транспортних
потоків?
Поява будь-яких реальних або
потенційних загроз для здоров'я
населенню?

×

×

×

×

+

×

+

Екологічне управління та моніторинг
Послаблення
правових
і
×
економічних
механізмів
контролю в галузі економічної
безпеки?
Погіршення
екологічного
×
моніторингу?

+

Стимулювання
розвитку
×
екологічно небезпечних галузей
виробництва?
Можна зробити висновки щодо ймовірного впливу Генерального плану на
окремі складові довкілля, представлені у табл. 3.1.2.
Таблиця 3.1.2.
Висновки щодо ймовірного впливу Генерального плану на довкілля
Складові
Ймовірний вплив Генерального плану на довкілля
довкілля
Генеральний план не передбачає появи нових ризиків для
Безпека
життєдіяль-ності здоров’я населення села.
Реалізація Генерального плану не має призводити до
населення та його
негативного впливу на безпеку життєдіяльності населення.
здоров`я
Негативний вплив незначний, звичайний для району.
Викиди парникових газів виключно від автотранспорту та
котельні у звичайних для проведення будівельних робіт
Мікроклімат
концентраціях. Зміна напряму руху повітряних мас ймовірно
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не завдаватиме шкоди для природнього обміну повітря у
населених пунктах, та не затримуватиме смог, пил та дим.

Атмосферне
повітря

Водні
ресурси

У результаті реалізації Генерального плану не
передбачається сильне збільшення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні
приземні концентрації яких не повинні перевищувати
значення гранично допустимих концентрацій, та пересувних
джерел забруднення.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні
приземні концентрації яких не повинні перевищувати
значення гранично допустимих концентрацій, та пересувних
джерел забруднення.
Планована діяльність немає суттєвий вплив на водні
ресурси, при умові виконання заходів, реалізація яких не
призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у
поверхневі води.
Генеральний план не передбачає створення підприємств,
діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів стічних
вод у поверхневі водойми. Тому реалізація Генерального
плану не має призвести до погіршення стану водних ресурсів.
Водночас Генеральний план містить оперативні цілі
реконструкції окремих об’єктів очисних споруд села,
досягнення яких має привести до покращення якості
поверхневих вод внаслідок очищення стічних вод і до
відновлення санітарного й гідрологічного режиму.
При дотриманні вимог законодавства (водного кодексу
України) при проведенні робіт на землях водного фонду
проєктні заходи покращать стан прибережної зони водних
об’єктів.
Другим фактором впливу є запроєктоване будівництво
очисних споруд. Умови випуску очищених стоків у
водоймища повинні відповідати вимогам «Правил охраны
поверхностных вод», повинні бути погоджені з органами
санітарного нагляду та органами охорони навколишнього
середовища Держрибнагляду.
Існуючі умови та передбачені заходи дозволять уникнути
негативного впливу на водні ресурси.
Негативних впливів на водне середовище, порушення
гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та
підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище
забруднюючих речовин не відбуватиметься.
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Село характеризується високим рівнем утворення й
накопичення значних обсягів виробничих і побутових
відходів.
Відходи
Реалізація санітарного очищення
має сприяти
зменшенню обсягів утворення ТПВ. Залишається проблемою
утилізація відходів.
Внаслідок
реалізації
Генерального
плану
не
передбачається змін у топографії або в характеристиках
рельєфу та появи таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві
потоки, провали землі та інші подібні загрози. Порушення
(руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація
шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів
виробництва, які можуть підсилюватись під впливом
природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо.
Потрібно укласти договір на послуги по організації,
Земельні ресурси збиранню, вилученню, подальшій передачі для переробці або
та грунт
утилізації видаленні відходів.
Вплив на земельні ресурси полягатиме в зміні цільового
використання відведених під виробничу територію ділянок
землі.
Також, під час будівельних робіт та благоустрою
території запроєктовано зрізання рослинного шару ґрунту,
який в перспективі буде використаний для відновлення
порушених земель.
Реалізація Генерального плану не має призводити до
Надра
негативного впливу на надра.
У Генерального плану не передбачається реалізація
завдань, які можуть призвести до негативного впливу на
біорізноманіття.
Озеленені території села в проєктних межах представлені
територіями зелених насаджень загального користування,
обмеженого користування та спеціального призначення.
Зелені
насадження
загального
користування
представлені парковими зонами, між-квартальними скверами,
деревними насадженнями та зонами короткочасного
Біорізноманіття, відпочинку, благоустроєм в прибережних захисних смугах.
флора та фауна Потреба у ландшафтно-рекреаційних територіях для
перспективного населення визначено з розрахунком 13 м2 на
людину та становить 18,85 га (відповідно до табл. 8.1 ДБН
Б.2.2-12:2019). Площа територій загального користування в
проєктних межах повністю забезпечує потребу в
рекреаційних озеленених територіях для перспективного
населення на розрахунковий строк.
Помірний вплив на тваринний світ відбуватиметься за
рахунок техногенного шуму від будівельної техніки та
механізмів, автотранспорту.
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Ландшафти,
природні
території та
об’єкти
Об`єкти
культурної
спадщина

Екологічне
управління,
моніторинг

Проєктом передбачається благоустрій та озеленення
території. Існуючі зелені насадження максимально
зберігаються.
Проєктними рішеннями передбачено створення мережі
багатофункціональних парків та скверів.
Озеленення обмеженого та спеціального призначення
представлене зеленими насадженнями в санітарно-захисних
та охоронних зонах, режимних об'єктах громадського та
іншого призначення, а також територіями агролісомеліорації,
що забезпечують стійкість схилів та захист від ерозії ґрунтів.
Берегоукріплення водойм та водотоків в межах
населеного пункту представлені у вигляді благоустрою
прибережних територій, що включає влаштування укосів
берегів та їхнього озеленення. На прибережних ділянках
розчищених
водойм
та
водотоків
передбачається
влаштування зон зелених
насаджень спеціального
призначення.
Благоустрій водних об’єктів приведе до покращення
санітарно-гігієнічного стану прибережних територій.
Натомість
реалізація
облаштування
інфраструктури
відпочинку біля водойм має сприяти зростанню кількості та
якості рекреаційних можливостей і покращенню естетичних
показників зон відпочинку біля водойм.
Антропогенного впливу не очікується.

Реалізація Генерального плану не має призводити до
негативного впливу на об’єкти історико-культурної
спадщини.
Генеральний план не передбачає послаблення правових і
економічних механізмів контролю в галузі екологічної
безпеки, натомість передбачає покращення поводження з
відходами. СЕО передбачає створення системи моніторингу.
Моніторинг
базуватиметься
на
аналізі
досягнення
запланованих результатів з використанням визначених
показників (індикаторів), серед яких є й екологічні
індикатори.
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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
4.1. Ключові екологічні проблеми села
Було розроблено рейтинг ключових екологічних проблем населеного пункту,
представлених в Табл. 4.1.1.
Головною метою проєктних напрямків генерального плану села Тарасівка є
поєднання розвитку сільського господарства, виробничого та транспортноскладського комплексу зі створенням можливостей оптимальної взаємодії всіх
структурних елементів, що дозволить максимально ефективно задіяти існуючі та
перспективні трудові ресурси із забезпеченням екологічної безпеки населеного
пункту.
Таблиця 4.1.1.
Ключові екологічні проблеми села
№ в рейтингу
(по
пріоритетності)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

Суть проблеми
Забруднення атмосферного повітря емісією шкідливих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
Забруднення поверхневих та підземних водотоків внаслідок не
організованої системи водопостачання та водовідведення (у т. ч.
зливової каналізації).
Відсутність централізованого водопостачання.
Відсутність системи очищення дощового стоку.
Відсутність системи господарсько побутового водовідведення;
Неконтрольоване буріння свердловин на приватних ділянках.
Зменшення біорізноманіття за рахунок зменшення площі лісів, та
деградації ґрунтів.
Відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за
навколишнім середовищем
Водна та повітряна ерозія, недбале використання земель, зокрема
використання великої кількості добрив.
Екстенсивний спосіб ведення сільського господарства, що в
результаті призводить до деградації ґрунтів.
Відсутність дієвої системи роздільного збору, сортування,
переробки та утилізації господарсько-побутових відходів, відходів
виробництв.
Низький рівень використання відновлюваних джерел енергії,
енергозберігаючих технологій та матеріалів.
Слабкий розвиток інфраструктури села.
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Нераціональне використання ресурсів – споживацьке ставлення до
компонентів НПС.
Низький рівень екологічної свідомості та екологічної культури
16.
громадян.
17.
Мінімальний показник наукоємності.
У проєкті генерального плану села враховані наявні проблеми населеного
пункту і тому запропонована найбільш екологічно та економічно вигідна його
територіально-планувальна організація.
4.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту
Було виконано SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту,
узагальнені результати якого наведені в Табл. 4.2.1.
Табл. 4.2.1.
SWOT-аналіз екологічної ситуації села
15.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Вигідне географічне положення.

Забруднення повітряного басейну.

Розвинута транспортна та енергетична
інфраструктура.
Налагоджена комунікація між
населенням та відкритість влади.
Високий потенціал розвитку сільського
господарства – наявність родючих
ґрунтів.
Високий потенціал енергозбереження.
Високий рівень стурбованості сельчан
щодо стану довкілля у селі.
Високий потенціал розвитку рекреації
територій - водні об’єкти, лісові масиви,
луки та інші озеленені території
створюють для цього максимальні
можливості.

Низький рівень екологічної
свідомості та культури мешканців
села та навколишніх населених
пунктів.
Відсутність дієвої системи
роздільного збору,
сортування, переробки та утилізації
відходів.
Низький рівень впровадження
енергоефективних технологій та
матеріалів.
Неефективне використання
природних ресурсів.
Відсутність належного громадського
контролю за охороною довкілля.
Використання території села без
врахування функціональних
обмежень – санітарно-захисних,
природоохоронних зон тощо.
Відсутність ведення екологічного
моніторингу за станом довкілля, а,
отже, низький рівень забезпечення
екологічної безпеки населення та
територій.

Близькість населених пунктів.
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Відсутність оперативного
попередження населення про
екологічні загрози.
Загрози

Можливості
Підвищення рівня
екологічної безпеки.
Використання
альтернативних джерел
енергії.
Високий потенціал
економічного розвитку
населеного пункту.

Політична нестабільність.
Негативне сальдо міграцій.
Низький рівень екологічної свідомості,
культури та освіти мешканців села та
навколишніх населених пунктів.

Модернізація виробничих Недостатньо ефективне використання території з
потужностей на
точки зору економіки.
підприємствах,
запровадження у
виробництво новітніх та
енергоощадних технологій
(державна підтримка та
стимулювання).
Табл. 4.2.2.
Результати аналізу стратегічних цілей наведені в таблиці
Сфери охорони
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання,
довкілля
зменшення та пом’якшення негативних наслідків
1
2
- регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря зі стаціонарних та пересувних джерел;
- ведення безперервного екологічного моніторингу за
кількісним і якісним складом атмосферного повітря;
- встановлення та подальше дотримання санітарноАтмосферне
захисних зон всіх виробничих, сільськогосподарських,
повітря
комунальних і транспортно-складських об’єктів (у т. ч.
доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96);
- встановлення на автомобілях нейтралізаторів вихлопу;
використання
високоефективного
сучасного
виробничого обладнання із забезпеченням постійної його
модернізації;
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Стан водного
басейну

Стан ґрунтів

- впровадження централізованого водопостачання та
каналізування;
- встановлення сучасного фільтрового обладнання з
обов’язковою модернізацією наявних водоочисних
споруд;
- відмова від використання синтетичних миючих засобів та
заміна їх природними аналогами;
- зменшення обсягів утворення стоків господарськопобутової
каналізації
шляхом
раціонального
водоспоживання;
- вирішення проблеми збору госпфекальних стоків
будинків приватного сектору, недопущення ним
нітратного і бактеріологічного забруднення водоносних
горизонтів;
- збереження водного балансу, відновлення, підтримка в
належному стані джерел питної води;
- поліпшення екологічного стану поверхневих вод,
організація належного утримання територій прибережних
захисних смуг;
- здійснення безперервного моніторингу вод, а саме
проведення санітарних та лабораторних досліджень проб
води.
- встановлення регулярного спостереження за санітарним
станом ґрунтів;
- проведення геохімічних досліджень ґрунтів та
агрохімічної паспортизації ґрунтів;
-вирішення основних екологічних проблем, пов’язаних з
екстенсивним веденням сільського господарства;
- охорона і раціональне використання земель;
- передбачити упорядкування виробничих територій та їх
СЗЗ, оздоровлення навколишнього середовища та
формування раціональної територіально-планувальної
структури села, визначені перспективні промислові
території з відповідним інженерним забезпеченням із
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Поводження з
відходами

Здоров’я
населення

можливістю організації нормативних санітарно-захисних
зон;
заборона підхоронень в межах кладовищ, що розташовані
в межах житлової зони та вичерпали свій територіальний
ресурс;
- благоустрій територій і дотримання санітарних правил
експлуатації діючих та утримання закритих ділянок
кладовищ;
- запровадження системи постійного екологічного
моніторингу за фізико-хімічним станом ґрунтів.
-будівництво сміттєсортувальної станції, що передбачено
проєктом генерального плану;
- вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно
безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою
відходів для запобігання подальшої міграції полютантів
(створення ефективної системи управління у сфері
поводження з відходами – ліквідація наявних стихійних
звалищ та санація забруднених ними ділянок,
запровадження системи роздільного збирання відходів із
подальшою їх переробкою чи відповідною утилізацією,
запровадження системи польового компостування
відходів зеленого господарства тощо);
-впровадження системи роздільного збору, сортування,
утилізації відходів, а також використання їх у якості
вторинної сировини.
-підвищення якості та доступності надання медичних
послуг, розвиток первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини;
-створення умов для фізичного виховання та спорту у
садочках і школах;
-зменшення забрудненості атмосферного повітря та
підвищення якості питної води для запобігання
захворюванням, пов’язаним із даними компонентами
навколишнього природного середовища.
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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
Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони
навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань
сьогодення, а також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для
розв’язання глобальних екологічних проблем.
Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50
міжнародних багатосторонніх угод, що стосуються збереження та збалансованого
використання біорізноманіття, серед яких:
Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час
Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-деЖанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994
р.;
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним
чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, м.
Рамсар, Іран, 1971 р.);
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів
(1995р.);
Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування
в Європі (Бернська конвенція);
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня
(1996р.);
Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992
р.);
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та
міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. та інші.
На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій
особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для
збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова
мережа України є українською частиною Смарагдової мережі Європи,
розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено першу версію
Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на основі наукових
даних.
Відповідно до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі
стосовно усунення використання поліхлорованих дифенілів в обладнанні (тобто
трансформаторах, конденсаторах або інших приймачах, що містять рідкі речовини)
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до 2025 року суб’єкт реалізації запланованої діяльності зобов’язується докладати
активних зусиль стосовно виявлення, маркування й припинення експлуатації
обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли в концентрації більше 10 відсотків
і в обсязі більше 5 літрів. В інших випадках необхідно:
- використовувати ПХБ (поліхлоровані біфенілами) тільки в непошкодженому
й герметичному обладнанні й тільки в тих місцях, де ризик викиду в навколишнє
природне середовище може бути зведений до мінімуму, а наслідки такого викиду
можуть бути швидко усунені;
- використовувати ПХБ тільки в непошкодженому й герметичному обладнанні
й тільки в тих місцях, де ризик викиду в навколишнє природне середовище може
бути зведений до мінімуму, а наслідки такого викиду можуть бути швидко усунені;
- забезпечувати, щоб обладнання, в якому містяться ПХБ, не експортувалося й
не імпортувалося для будь-яких інших цілей, крім цілей екологічно безпечного
видалення відходів;
- докладати активних зусиль, спрямованих на забезпечення екологічно
безпечного видалення рідин, що утримують поліхлоровані дифеніли, і забрудненого
поліхлорованими дифенілами обладнання при концентрації поліхлорованих
дифенілів вище 0,005 відсотка, у максимально стислі строки, але не пізніше 2028
року, за умови можливого перегляду строків Конференцією Сторін;
Згідно Плану заходів з виконання Стокгольмської Конвенції про стійкі
органічні забруднювачі (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня
2012 р. № 589-р.) передбачено очищення трансформаторів від поліхлорованих
дифенілів та застосування відповідних технологій виконання всього комплексу
робіт із знешкодження трансформаторів, в яких виявлено поліхлоровані дифеніли,
транспортування вилучених поліхлорованих дифенілів до місця їх знищення.
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 проєкту ДДП, що є містобудівною документацією
місцевого рівня.
Дотримання вище перелічених зобов’язань може бути реалізоване в сфері
науково-технічних розробок, вибору технічно-конструкторських рішень при
проєктуванні певних об’єктів та споруд, видання певних нормативно-правових актів
та державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. Проте слід
зазначити, що більшість заходів, визначених містобудівною документацією в
частині розвитку систем комунальної інфраструктури, поводження з відходами,
пропонують впровадження сучасних «дружніх» до оточуючого середовища
технологій, що відповідає загальносвітовим принципам охорони довкілля та сприяє
дотриманню міжнародних зобов’язань в даній сфері.
Проєктні рішення Генерального плану розроблено згідно Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні
принципи охорони навколишнього природного середовища».
Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд
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зобов’язань:
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для
життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища;
проєктне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності й
цілісності природних об'єктів і комплексів;
узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на
основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих
і технічних наук та прогнозування стану НПС в рамках проведення процедури СЕО
Генерального плану села Тарасівка;
забезпечення загальної доступності матеріалів Генерального плану населеного
пункту та самого звіту СЕО відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної
інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на вебсайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних
друкованих ЗМІ, у
загальнодоступному
місці
приміщення
органу
місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму
при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан НПС, формування у
населення екологічного світогляду;
у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу
планової діяльності на навколишнє природне середовище;
оцінка ступеню антропогенної змінення територій, сукупної дії факторів, що
негативно впливають на екологічну обстановку;
поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;
використання отриманих висновків моніторингу для корегування
природоохоронних заходів, оптимізації природокористування, формування
позитивного впливу на охорону довкілля.
Крім того, зобов’язаннями у сфері охорони довкілля є дотримання:
санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами викидів/скидів шкідливих
речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних
полів, іонізуючих випромінювань;
прибережено-захисних смуг водойм і водотоків.
Для запобігання негативному впливу на здоров’я населення проєктних рішень
генерального плану на наступних стадіях проєктування законодавством України
передбачена розробка відповідних документів екологічного спрямування, а саме:
СЕО для проєктів детальних планів територій, в складі яких визначені об’єкти,
що підлягають оцінці впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля» та ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.1.1-14:2012);
Оцінка впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ «Про оцінку впливу на
довкілля»);
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Оцінка впливів на навколишнє середовище (у відповідності до ДБН А.2.2-32014, ДБН А.2.2-1-2003).
5.1. Планувальні обмеження
Проєктом генерального плану села Тарасівка враховані всі існуючі та
передбачувані джерела екологічного впливу; територіально-планувальна
організація села запропонована з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно
з Державними будівельними нормами України планування і забудова територій ДБН
Б.2.2-12-2018 та Державними санітарними правилами планування та забудови
населених пунктів ДСП 173-96).
В результаті аналізу природно-екологічної ситуації в документі державного
планування складена Схема планувальних обмежень, яка стала однією із основних
для вибору конкретних ділянок забудови.
Важливим фактором територіально-планувального розвитку населеного пункту
є санітарно-захисні зони всіх об’єктів виробничих, сільськогосподарських,
комунальних і транспортно-складських приміщень та ділянок. В структурі
планувальних обмежень генплану враховані нормативні санітарно-захисні зони та
санітарні розриви до житлової та громадської забудови від регламентованих
існуючими еколого-містобудівними нормативами об’єктів, розташованими в межах
села. Нижче, в таблиці 5.1., наведений їх перелік.
Таблиця 5.1.
Система планувальних обмежень
Об’єкти
Нормативна
Документ
СЗЗ,
охоронна
зона (м)
Існуючі
Кладовища
традиційного
100
ДСанПіН 2.2.2.028-99
поховання (закривається)
Проєктні
Транспортно-складська
50
ДСП 173-96
забудова 5 класу
Виробничі території 5 класу
50
ДСП 173-96
Кладовище
традиційного
300
ДСанПіН 2.2.2.028-99
поховання
Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена
санітарно-захисними зонами та охоронними зонами від промислових, складських
територій, транспортних об’єктів, об’єктів комунального призначення та
інженерних споруд і комунікацій. Для промислових підприємств, в межах СЗЗ яких
знаходиться житлова забудова, органам виконавчої влади необхідно визначити
своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проеєтів організації СЗЗ.
Проєкти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути
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погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому
законодавством порядку.
Планувальні обмеження природоохоронного характеру представлені
прибережними захисними смугами, параметри яких прийняті згідно з Водним
Кодексом України, а саме статтею 88.
Використання даних територій регламентується положеннями Водного та
Земельного кодексів України та потребує максимального озеленення, благоустрою
та обладнання місць відпочинку відповідно до вимог санітарних норм, що
передбачено рішеннями генплану задля забезпечення екологічної безпеки
населеного пункту.
У прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм
забороняється:
розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а
також садівництво та городництво;
зберігання та застосування пестицидів і добрив;
влаштування літніх таборів для худоби;
будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих
відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
миття та обслуговування транспортних засобів і техніки тощо.
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть
експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
Проєктом надані нормативні параметри ширини прибережної захисної
смуги відповідно до характеристик водних об’єктів (річки та численні
невеликі водойми площею до 3,0 га).
Визначена
необхідність
розроблення
відповідної
землевпорядної
документації даним проєктом генерального плану населеного пункту для охорони
та подальшого оздоровлення акваторій.
Серед інших обмежень, які враховуються при розробці проєктних рішень
Генплану необхідно відмітити: прибережні захисні смуги водних об’єктів,
охоронні зони джерел водопостачання (артезіанських свердловин), охоронні зони
електричних мереж.
Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх
забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а
також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ
інших водойм встановлюються водоохоронні зони. Водоохоронна зона є
природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється.
Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими
проєктами. В межах села водоохоронні зони визначені відповідно до Водного
кодексу України (ст. 87-88).
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У відповідності з чинним законодавством, Земельним і Водним кодексами,
виділяються землі водного фонду, де заборонене будь-яке будівництво, крім
гідротехнічних споруд. Це прибережні захисні смуги (ПЗС) меліоративних каналів
(10 м), ставків (25 м).
Прибережні захисні смуги встановлюються для підтримання сприятливого
гідрологічного та гідрохімічного режимів, поліпшення санітарного стану об’єктів.
В цілому режими використання земель в межах ПЗС на території села дотримані.
Для водопровідних насосних станцій зони санітарної охорони становлять не менше
30 м, а для водонапірних башт – не менше 15 м.
5.2. Санітарне очищення території
З метою охорони та оздоровлення навколишнього середовища у проєкті
рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений
комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого
самоуправління.
На даний час в с. Тарасівка відсутня схема санітарного очищення. Тверді
побутові відходи (ТПВ) збираються і вивозяться на сміттєзвалище, розташоване в
межах села. Такий стан поводження з твердими побутовими відходами з
неорганізованою системою сортування, перероблення та захоронення ТПВ
призводить до негативних наслідків погіршення стану навколишнього середовища,
як наслідок забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водойм та підземних
водоносних горизонтів.
До основних проблемних питань у сфері санітарного очищення слід віднести
наступні:
- відсутність схеми санітарного очищення села;
- наявність несанкціонованих звалищ сміття;
- недостатньо розвинена система збору і заготівлі вторинних ресурсів;
- недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням,
розміщенням та утилізацією відходів.
Централізована система побутової каналізації на території села також
відсутня. Мешканці використовують вигреби.
Такий стан поводження з твердими побутовими відходами з повністю
неорганізованою системою збору, вивезення, сортування, перероблення та
захоронення ТПВ, збору та обеззаражування РПВ призводить до негативних
наслідків погіршення стану навколишнього середовища, як наслідок забруднення
ґрунтів та водойм.
Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова територій»,
розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з
вулиць с. Клюки на розрахунковий строк складе приблизно 42 000 кг/рік. Проєктна
чисельність мешканців населеного пункту буде становити 140 осіб. Норма
накопичення ТПВ 300 кг/рік.
Так, як рішеннями Генерального плану передбачається будівництво системи
побутової каналізації з підключенням до неї усіх споживачів села з відведенням
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господарчо-побутових стоків до очисних споруд, рідкі відходи будуть відводитись
та обеззаражуватись на очисних спорудах.
З метою забезпечення виконання “Програми поводження з твердими
побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2004 р.
№265) передбачається подальше впровадження організації роздільного збору
твердих побутових відходів села з наступним використанням і утилізацією. За
умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів
можна зменшити на 30-50%.
Для вирішення питання поводження з ТПВ с. Тарасівка необхідна розробка
спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на сортування ТПВ, поліпшення екологічного
та санітарного стану, утилізації вторинної сировини, скорочення об’ємів ТПВ та
зменшення транспортних витрат тощо. При цьому систему санітарного очищення
села необхідно розглядати як елемент регіональної системи. Правові, організаційні
та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів
утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням,
утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з
відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та
здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону України «Про
відходи».
Основні заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного
очищення передбачають:
- охоплення усієї території села (усіх споживачів) централізованою плановорегулярною системою санітарного очищення;
- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації,
подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших
заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.
- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення,
контейнерів для роздільного збору ТПВ;
- облаштування ділянок для встановлення контейнерів;
- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;
Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення
беруться за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях проєктування та
при подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.
5.3. Норма озеленення різних структурних елементів села
В існуючих межах населеного пункту озеленені території представлені
зеленими насадженнями вздовж вулиць і доріг (6,04 га), луговою рослинністью
(1,15 га).
Відповідно до наказу №105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах України» Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України було розраховано норми площі озеленення територій загального
користування в населених пунктах при розрахунку збільшення кількості населення.
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Озеленені території села Тарасівка в проектних межах представлені
зеленими насадженнями загального користування, обмеженого
користування, спеціального призначення та озелененням вздовж вулиць та
доріг.
Зелені насадження загального користування представлені парковими
зонами, скверами, пішохідними зв'язками, деревними насадженнями та
зонами короткочасного відпочинку, благоустроєм в прибережних захисних
смугах. Потреба у ландшафтно-рекреаційних територіях для перспективного
населення визначено з розрахунком 13 м2 на людину (відповідно до табл. 8.1
ДБН Б.2.2-12:2019). Площа територій загального користування в проектних
межах повністю забезпечує потребу в рекреаційних озеленених територіях
для перспективного населення на розрахунковий строк.
Озеленення обмеженого та спеціального призначення представлене зеленими
насадженнями в санітарно-захисних та охоронних зонах, режимних об'єктах
громадського та іншого призначення, а також територіями
агролісомеліорації, що забезпечують стійкість схилів та захист від ерозії
ґрунтів.
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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 з «Методичними рекомендаціями 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 – це будь-які ймовірні наслідки для флори,
фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи
техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності
населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та
взаємодія цих факторів.
Вторинні наслідки - вигоди, які полягають у широкому залученні
громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх
прийняття.
Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через нагромадження в
організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх
використання. Ймовірність того, що реалізація генерального плану призведе до
таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть
незначними, але у сукупності будуть мати значний сумарний негативний вплив на
довкілля, – є незначною. Це пов’язане з тим, що всі види впливів на навколишнє
середовище мають незначну за силою та масштабом дію (незначне збільшення
чисельності населення, додаткове енерго- та ресурсоспоживання). Тому наявність
та розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для стовідсоткового виявлення
кумулятивних наслідків необхідно проводити постійний контроль за якістю ґрунту,
харчових продуктів місцевого виробництва, питної води тощо.
Будівельні роботи проводитимуться поетапно, суттєвого нагромадження
будівельної техніки в певному місці не передбачено. Нові виробничі території
розташовані з урахуванням їх санітарно-захисної зони. Кумулятивний вплив
забруднювачів від інших наявних об’єктів та об’єктів, що проєктуються, не
суттєвий.
Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії
2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту
– відсутні.
Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) при реалізації
рішень генерального плану передбачається поетапне будівництво різних об’єктів
комунальних, соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури,
промисловості. При цьому на кожному етапі в процесі будівництва та подальшої
експлуатації проєктних об’єктів будуть виникати негативні наслідки у вигляді
утворення відходів, емісії шкідливих викидів (у т. ч. під час очистки стічних вод
від каналізаційних ОС), утворення зворотних вод. Можливо, потрібно буде
проводити видалення зелених насаджень, зняття і складування поверхневого шару
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ґрунту. Проте всі ці впливи відносяться до тимчасових і не стануть причиною
суттєвого довгострокового погіршення екологічної рівноваги екосистем
населеного пункту. Коротко- та середньострокові наслідки наразі відсутні.
До довгострокових наслідків (50-100 років) відносяться впливи постійного
характеру – викиди і скиди, шум, утворення відходів в процесі експлуатації
об’єктів.
Постійні наслідки для довкілля: викиди в атмосферу пилу та продуктів
згорання природного газу, викидів від автотранспорту; скиди забруднюючих
речовин у водний об’єкт після очисних споруд. Значного негативного впливу під
час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається
Непостійними довгостроковими впливами є роботи, пов’язані з
реконструкцією
об’єктів,
консервацією,
припиненням
їх
існування,
перепрофілюванням, заміною обладнання та устаткування, модернізацією тощо.
В довгостроковій перспективі (100 років і більше) можливе вичерпання
лісових ресурсів, що буде потребувати використанням нових сучасних «зелених»
технологій в енергетиці та, як наслідок, зміни сучасного сільського ландшафту
населеного пункту Тарасівка та звичного темпу життя населення.
Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила,
що окрім вигод проєкт може мати певний негативний вплив на довкілля у разі
відсутності належного контролю за таким впливом.
Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих та будівельних
робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме
короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі
будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, земельних
робіт, при фарбуванні металевих поверхонь.
Позитивні наслідки. Найбільш позитивними для довкілля та здоров’я мають
стати заходи, пов’язані з ліквідацією застарілих місць видалення відходів, які не
відповідають вимогам Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про
захоронення відходів» та рекультивація відповідних ділянок землі, передбачених
заходами Плану.
Зазначені заходи повинні повернути до належного стану значну територію
України та привести до зменшення кількості об’єктів з високим ступенем
екологічного ризику.
При цьому має відбуватись поступова централізація та підвищення контролю
за джерелами ризиків, пов’язаних з відходами. Це дозволить забезпечити усі
об’єкти оброблення відходів належним контролем, у тому числі постійним
моніторингом показників довкілля у робочій та санітарно-захисній зоні.
Позитивні впливи від впровадження рішень генерального плану:
1.
Здійснення заходів по охороні водного басейну: створення надійної
системи централізованого водопостачання села: реконструкція, будівництво
водопровідних насосних станцій та інших водопровідних споруд з подальшою
подачею очищеної води в системи центрального водопостачання та одночасним
постійним та безперебійним моніторингом фізико-хімічних та бактеріальних
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показників питних вод. Це забезпечить безперебійне водопостачання кожного
громадянина якісною питною водою, і буде сприяти покращенню стану здоров’я та
умов їх життя.
Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
2.
села та попередження забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів шляхом
створення надійної та ефективної системи очищення стічних вод: будівництво
системи водовідведення із обов’язковою експлуатацією модернізованого
фільтрового обладнання та використанням сучасних очисних технологій із
стовідсотковим забезпечення водовідведенням населення.
3.
Усунення зон екологічних ризиків, пов’язаних з проживанням людей в
межах санітарно-захисних зон підприємств, кладовищ (в результаті закриття
кладовищ тощо).
4.
Забезпечення дотримання оптимального акустичного режиму в межах
діючих санітарних норм.
Здійснення раціонального використання та охорони земель із
5.
дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки: рівномірний розподіл
житлової, громадської забудови і промислових територій, освоєння вільних
територій, реконструкція промислових територій. Все це дозволить покращити
ландшафт села з естетичної та функціональної точки зору, створить більш
комфортні умови для проживання та роботи селян.
6.
Зменшення викидів в атмосферне повітря внаслідок реконструкції
промислових об’єктів. У підсумку очікується збереження та відновлення
природного стану повітряного басейну, створення сприятливих умов для
життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкодочинному
впливу атмосферного повітря на здоров’я населення та НПС.
Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації шляхом організації
7.
ефективної системи санітарного очищення території: затвердження місцевої
програми поводження з відходами та контроль за її виконанням, запровадження
роздільного збирання ТПВ, встановлення відповідних контейнерів та
облаштування контейнерних майданчиків, ліквідація несанкціонованого
сміттєзвалища, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або
переробки всіх шкідливих речовин і відходів.
Забезпечення екологічно збалансованого, сталого розвитку села та
8.
підвищення комфортності проживання населення, сприяння еколого- культурному
розвитку. Це можливе в результаті реалізації рішень генплану стосовно розвитку
ландшафтно-рекреаційних територій.
Можливі ймовірні ризики та негативні наслідки:
1. Реалізація проєктних рішень щодо зміни функціонального використання
територій для розміщення громадської та садибної забудови може
супроводжуватись ризиками забруднення підземних водоносних горизонтів та
ґрунтів при небажанні власників підключатися до централізованих мереж
водовідведення та водопостачання;
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У разі освоєння територій, призначених для житлової та громадської
забудови, а також рекреаційної зони в результаті будівництва об'єктів та супутньої
інфраструктури відбудеться видалення зелених насаджень, фізичне переміщення
верхніх шарів ґрунту, їх ущільнення та видалення;
3. Ризики несвоєчасного та непослідовного виконання проєктних рішень щодо
розвитку, вдосконалення та модернізації інженерної інфраструктури села,
пов'язаних з великими інвестиціями та капіталовкладеннями. Така ситуація може
сприяти неконтрольованим скидам стічних вод, використанню води з водних
джерел (свердловин), які не відповідають санітарним вимогам, і в підсумку може
призвести до посилення забруднення навколишнього середовища села та, отже, до
погіршення здоров'я населення та вразливих груп (наприклад, дітей, людей
похилого віку, соціально незахищених) тощо;
4. У довгостроковій перспективі очікується розвиток економічної діяльності
(виробнича зона села), зростання чисельності населення, що прямо пропорційно
буде впливати на зростання рівня автомобілізації, споживання ресурсів, утворення
відходів і так далі.
5. Проєкт не матиме негативного впливу на дику природу. Негативний вплив
на флору та фауну відсутній.
2.
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РОЗДІЛ. 7 ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища та
для забезпечення екологічної стійкості території населеного пункту в проєктних
межах до техногенного навантаження у проєкті генерального плану
рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних заходів. Намічений
комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території місцевого
самоврядування.
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року ст.3 п.3, підпункт 1, діяльність, яка відноситься до другої
категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля.
7.1. Охорона атмосферного повітря

Виробничі території слід розташовувати на підвищених ділянках з
добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної
території. При цьому слід орієнтуватися на середньорічну та сезонну (літню,
зимову) розу вітрів. Не допускається розташування промислової зони між водним
об'єктом та сельбищною територією, а також вище за течією річки по відношенню
до житлового району або рекреаційної зони.

Забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не
встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ).
Заходи по охороні атмосферного повітря повинні забезпечувати

дотримання ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин у повітрі сельбищних
територій і 0,8 ГДК у місцях масового відпочинку населення з урахуванням
комбінованої дії речовин або продуктів їх трансформації в атмосфері.

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;
Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з
впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані: отримати
дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами; своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок;
вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і
зменшення впливу фізичних факторів; забезпечувати безперебійну ефективну
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роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для
очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх
постійний облік; 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; забезпечувати здійснення
інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих
речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних
установок; використовувати метрологічно атестовані методики виконання
вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів
газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; здійснювати контроль за
проєктуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури
для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу
фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки,
необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу
фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони
атмосферного повітря.

Дотримання заборони на будівництво та введення в експлуатацію
нових і реконструйованих підприємств та інших об’єктів, які не відповідають
встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря.
Проведення реконструкції, модернізації обладнання комунальних

систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх
енергоефективних технологій.

Встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх
виробничих, сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських
об’єктів (у т. ч. доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96) з метою
забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової
забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення, особливу увагу
звертаючи на озеленення спеціального призначення та їх охорону із враховунням
пило-, газо- та димостійкості рослин.
Необхідно встановити сучасні технології та фільтри повітря на

виробничих територіях.
Здійснювати викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
Здійснювати контроль за обсягом забруднюваних речовин, що

викидаються в атмосферне повітря та вести їх облік.

Розробити програму моніторингу під час проходження планової
діяльності.
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Періодично здійснювати лабораторні дослідження атмосферного
повітря в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма
забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від
організованих джерел викидів підприємств.

Повідомляти щоквартально громаду та Департамент екології та
природних ресурсів стосовно лабораторних досліджень атмосферного повітря в
контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма забруднюючими
речовинами, які надходять в атмосферне повітря від організованих джерел
викидів підприємств.

Інформувати Департамент
екології та природних ресурсів у
письмовій формі про стан забезпечення вище вказаних екологічних умов під час
провадження планової діяльності.

Для контролю викидів в атмосферне повітря необхідно проводити
незалежні екологічні експертизи.
Будівництво доріг з твердим покриттям на місці існуючих доріг та на

нових територіях зі збільшенням довжини вуличної мережі втричі дозволить
розосередити викиди від автотранспорту рівномірно по території села. Це
зменшить негативний вплив від викидів автотранспорту на здоров’я населення
навіть за умови незначного збільшення загальної кількості автотранспорту.
Впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізація,

використання альтернативних джерел енергії, в тому числі за рахунок
виробництва палетів) та зменшення викидів при спалюванні органічного палива.
Зниження якісного та кількісного показників шкідливих речовин у

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень сільської
місцевості.
Озеленення санітарно-захисних зон підприємств у відповідності до

вимог ДСП 173-96, а також охоронних та природоохоронних зон.

Зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації
шкідливих речовин: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, ненасичених вуглеводнів в
атмосферному повітрі села шляхом:
удосконалення організації руху транспорту;
популяризації електротранспорту;
створення системи зелених насаджень вздовж автомагістралей;
розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових
кварталів;
розташування проєктних будівель в районах перспективної
житлової забудови на дозволеній від автодоріг відстані (не менше, ніж 50 метрів
від дороги).
7.2. Охорона поверхневих та підземних вод
 Гарантоване першочергове охоплення питною водою населення для
забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб
шляхом прокладання мереж ліцензованого централізованого водопостачанням із
установленням та дотриманням запобіжного характеру заходів (встановлення та
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дотримання в натурі зон санітарної охорони, першого, другого та третього поясів)
щодо охорони джерел і систем питного водопостачання відповідно до ЗУ «Про
питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ЗУ «Про правовий режим
зон санітарної охорони водних об’єктів», ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.2.5-74:2013,
ДБН 2.5-64:2012, ДБН В.2.2-12:2019, ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері питної води та
питного водопостачання.
 Забезпечувати проведення заходів організаційного, науково-технічного,
санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового
характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного
водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення
запасів питної води.
 Забезпечувати здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері
питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення державного
моніторингу стану води і систем питного водопостачання та систем
водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної санітарноепідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з
використанням джерел питного водопостачання.
 Організувати обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в
установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які не
забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що негативно
впливає на якість питної води.
 Затвердження та реалізація місцевої програми централізованого
водовідведення та правил приймання стічних вод із скиданням стічних вод у водні
об’єкти лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин, визначення механізму контролю за скиданням стічних вод.
 Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і талих
вод системою закритої зливової каналізації із використанням сучасних ОС.
 Забезпечення раціонального використання вод (економія води, заборона
використання питної води для промислових цілей).
 Розроблення проєктів прибережних захисних смуг, подальше їх успішне
встановлення в натурі та забезпечення дотримання режимів використання земель
в прибережних захисних смугах, відповідно до чинного водоохоронного
законодавства (ВКУ, постанова Кабінету Міністрів України від 18. 12. 1998
№2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» і т. д.) ;
 Розчищення чаш водойм від заростання та замулення, створення
водоохоронних насаджень;
 Будівництво мережі дощової каналізації з очисними спорудами для
ліквідації негативного впливу дощових стоків на стан водного басейну, ґрунтів;
 Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані
джерел питної води;
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 Очистка ставків від мулових наносів, що зменшить випадки замору риби,
отруєння тварин від ціанобактерій, тим самим покращиться санітарний стан
водойми та прилеглих територій;
 Встановити планове проведення спостережень за станом водойм;
 Зменшення забруднення поверхневих водойм міста шляхом дотримання
всіх норм будівництва мережі очисних споруд зливової каналізації;
 Встановлення сучасних очисних технологій міжнародного зразка;
 Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом
створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення зворотних
вод:
1) будівництво нових мереж та 100% забезпечення водовідведенням
населення села;
2) Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і талих
вод системою закритої зливової каналізації із використанням сучасних ОС (Згідно
з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» і п. 5.8
ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»). Дощові води та
води, що утворюються при таненні снігів, а також води від поливання вулиць,
проїздів самопливними мережами надходять до очисних споруд. Найбільш
забруднену частину стоку (перші 20 хв. дощу), відповідно до вимог ДБН В.2.575:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на
очисних спорудах. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд
пропонується скидати у поверхневі потоки, або подавати у накопичувальні
резервуари очищених та умовно чистих поверхневих стоків. З накопичувальних
резервуарів стічні води передбачається використовувати для поливання зелених
насаджень та миття удосконалених покриттів у періоди відсутності дощів.
Надлишок очищених та умовно чистих поверхневих стоків передбачається
відводити на скидання у поверхневі водні об’єкти за допомогою насосних станцій
поверхневих вод та напірних колекторів.
3) створення фільтраційної завіси для кладовища або його закриття для
унеможливлення забруднення ґрунтових вод через міграцію шкідливих речовин.

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення села з
100% забезпеченням всіх жителів якісною питною водою з системи
централізованого водопостачання.

Будівництво нових артезіанських свердловин з встановленими
поясами зон санітарної охорони та забезпечення дотримання режимів в цих зонах.
І пояс зони санітарної охорони встановлюється шириною 30 м, огороджується
металевим парканом висотою 2 м, навколо створюється смуга озеленення (згідно
з вимогами ДБН В.2.5-74:2013, п.15.2.1.1).

Ліквідація заболоченості земель прилеглих до водних об’єктів з
використанням засобів гідротехнічної меліорації, фітомеліорації зі створенням
зелених насаджень загального користування, рекреаційних територій.

Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом
створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення зворотних
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вод.
7.3. Охорона ґрунтів та земельних ресурсів

Зміна функціонального призначення земель для їх більш
ефективного використання в межах населеного пункту.
Екологізація виробництва та здійснення природоохоронних заходів

на підприємствах.
Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища, розроблення схеми

санітарного очищення села та організація збирання, сортування, вивезення і
утилізації твердих побутових відходів.
Природоохоронні заходи направлені на збереження родючого шару

ґрунту та його раціональне використання в подальшому (для озеленення
прибудинкових територій, при створенні парку і т. ін.).
Переведення ріллі в пасовища, підвищення протиерозійної стійкості

та екологічної стабільності с/г угідь.
Розробка та впровадження комплексу заходів з відновлення

родючості ґрунтів та адаптування систем удобрення до сучасних господарськоекономічних умов, впровадження агроекологічного моніторингу.

Впровадження схеми санітарного очищення села:
виявлення та ліквідація несанкціонованих місць видалення відходів;
організація роздільного збирання відходів;
будівництво й облаштування контейнерних майданчиків;
розвиток пунктів прийому вторинної сировини;
інші заходи, направлені на зменшення кількості відходів що
вивозяться для захоронення на полігони ТПВ;
роздільне збирання відходів за видами та класом небезпеки у
герметичні контейнери та своєчасне укладання договорів на передачу відходів
спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії та договори
поводження з відходами.
Застосування природоохоронних заходів, направлених на

збереження родючого шару ґрунту при освоєнні вільних територій.
7.4. Захист від фізичних факторів впливу

Згідно із Проєктом для покращення транспортного зв’язку даним
генеральним планом передбачається будівництво автомобільних доріг, у зв’язку
із цим повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про автомобільні
дороги» у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та передбачатися заходи щодо
охорони довкілля згідно з природоохоронним законодавством. Земельні ділянки,
що тимчасово були зайняті у процесі будівництва, реконструкції та ремонту
автомобільних доріг, підлягають рекультивації згідно з природоохоронним
законодавством.

Проєктні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту
автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати мінімізацію
шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами та дорожніми
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виробничими базами.
Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі

викиди в атмосферу перевищують допустимі норми. Забороняється використання
дорожньо-будівельних матеріалів, які забруднюють атмосферне повітря понад
допустимі норми.
У зв’язку з тим, що поблизу села проходить траса автомобільних

доріг державного та місцевого значення, тому звертаємо вашу увагу, що
відповідно до пункту 5.25 Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 19.06.96 № 173 (далі - Наказ), відстань від бровки земляного полотна
зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і
садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м, при забезпеченні на
відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря та
рівнів шуму. Для захисту від шуму і загазованості вздовж доріг слід передбачати
смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.

Передбачити можливість створення шумозахисних зелених
насаджень та шумозахисних екранів відповідної конструкції по вулицях (за умов
збільшення інтенсивності руху транзитного транспорту).

Запровадження контролю за дотриманням санітарних норм по шуму
на межі санітарно-захисних зон виробничих об’єктів.

Забезпечити ефективне застосування організаційно- технічних
та/або лікувально-профілактичних заходів для дотримання допустимих рівнів
шуму (за умов підтвердження перевищення рівнів шуму за результатами замірів).
Запровадження контролю за дотриманням санітарних норм від

негативного впливу шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку на межі санітарнозахисних зон виробничих об’єктів.

Дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови від
автостоянок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10).
7.5. Ліквідація зон екологічного ризику, забезпечення санітарноепідеміологічного благополуччя

Налагодження ефективної системи санітарного очищення територій,
організація системи ведення постійного моніторингу за станом всіх складових
навколишнього природного середовища;

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
шляхом забезпечення жителів якісною питною водою: реконструкція,
будівництво, забезпечення подальшої модернізації водопровідних систем;

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя шляхом
зменшення санітарно-захисних зон існуючих промислових і комунальних
об’єктів, в межі яких потрапляє житлова забудова: закриття кладовища;

Функціональне зонування сільської території з виділенням
промислових зон та дотримання нормативних санітарно-захисних зон від нових
промислових, сільськогосподарських, виробничо-складських, комунальних,
інженерних об’єктів.
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7.6. Збереження біологічного різноманіття, охорона ландшафтів,
розвиток екологічної мережі та об’єктів природно-заповідного фонду

При проведенні заходів з ліквідації заболочення забезпечити
максимальне збереження існуючих видів флори і фауни;

При створенні рекреаційних зон, інших озеленених територій
загального користування, агролісомеліоративних заходів врахувати необхідність
і можливість збереження біологічного різноманіття видів, рослинних угруповань,
ландшафтів;

При реалізації проєктних рішень Генерального плану забезпечити не
менше 25 % наявності еколого стабілізуючих угідь в структурі земельних угідь
села;

Забезпечення максимального збереження існуючих ландшафтів
природніх екосистем при освоєнні вільних від забудови територій;

Визначити території, що мають особливу природоохоронну,
екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність та
можуть бути включені до складу екологічної мережі Київської області,
встановити передбачені законом обмеження на їх планування, забудову та інше
використання.
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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
8.1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив
1. Нульова альтернатива- під час розроблення стратегічної екологічної
оцінки проєкту генерального плану села Тарасівка була розглянута
альтернативна не впровадження та не реалізації проєктних рішень даного
документу державного планування.
У разі незатвердження проєкту генерального плану села Тарасівка
Фастівського Київської області та відмови від реалізації запропонованих рішень,
– це призведе до неможливості покращення екологічної ситуації, забезпечення
екологічної безпеки, розвитку економіки населеного пункту та збільшення
кількості робочих місць, підвищення якості життя, покращення добробуту та
здоров’я населення. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних
(найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану навколишнього природного
середовища: погіршення якості атмосферного повітря внаслідок емісії
полютантів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, порушення
екологічної стійкості акваторій, а також ґрунтів внаслідок неорганізованої
системи поводження з відходами, відсутності централізованого водопостачання
та водовідведення тощо.
За даним варіантом подальший сталий розвиток села Тарасівка є
проблематичним, і, відповідно, розглянута альтернатива веде до погіршення
екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів,
хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.
2. «Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування
ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів із використанням
інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.
Розгляд цієї альтернативи ґрунтується на порівнянні оцінених впливів на
навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання
відповідних ділянок перспективної забудови. Порівняння альтернатив показало
як переваги так я недоліки проєкту Генерального плану. В результаті чого були
розглянуті можливі альтернативи функціонального використання деяких
ділянок перспективної забудови, з меншим ступенем містобудівного
навантаження та природне середовище.
3. Територіальна альтернатива.
3.1. Розміщення кладовища. У ході здійснення стратегічної екологічної
оцінки стала очевидною необхідність розгляду альтернативних варіантів
розміщення кладовища та встановлення санітарно-захисних зон.
Проведена оцінка потенційного впливу на стан довкілля та здоров'я
населення з боку існуючого кладовища в межах населеного пункту підтвердила
необхідність встановлення санітарно-захисної зони або перепрофілювання
існуючої житлової забудови в межах 300 метрової СЗЗ.
53

Проаналізувавши існуючий рельєф та сельбищну територію, яка історично
склалася, було прийнято рішення про закриття кладовища зі зменшенням зони
до 100 (після 25 років з дня останнього поховання), після встановлення 300
метрової санітарно-захисної зони від існуючого кладовища розгляд можливої
перспективної садибної забудови.
Санітарно-захисна зона від території кладовища до житлових і громадських
будівель повинна бути не меншою 300 м. При цьому, мають виконуватись
вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і
утримання кладовищ в населених пунктах України».
Також в складі першочергових заходів, щодо реалізації рішень генерального
плану, пропонується - заборона підхоронень в межах кладовища, що
розташоване в межах житлових зон та вичерпало свій територіальний ресурс.
В межах санітарної зони кладовища заборонено нове будівництво садибної
забудови, реконструкція вже існуючих житлових будинків та необхідним є
перепрофілювання існуючої забудови у об’єкти, які допустимі у СЗЗ кладовища.
3.2. Розміщення очисних споруд.
Враховуючи критичний стан викликаний ситуацією каналізування
населеного пункту було обрано місце для будівництва очисних споруд.
Територія була обрана ССЗ 35 м (висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи 05.03.02-04/59006 від 24.09.2014 року).
Продуктивність очисних споруд господарсько-побутової каналізації, місце
та розміри майданчику для їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та
умови скидання очищених господарсько-побутових стоків, з врахуванням вимог
п.8.17 ДСП 173-96, уточнюються на подальших стадіях проєктування (Проєкт» і
«Робоча документація»), при остаточному визначенні технології очищення,
складу
очисних
споруд,
відповідно
до
вимог
управління
Держпродспоживслужби у Київській області та Департамента екології та
природних ресурсів Київської області.
Для існуючої і нової садибної забудови, централізоване каналізування яких
неможливе, передбачається як альтернатива, встановлення локальних очисних
споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого
біологічного очищення типу «BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar», «BIOTAL» та
фільтруючих колодязів.
У разі не реалізації даного рішення буде порушений природний ареал,
елементи ландшафту, і ймовірно, знищені існуючі екосистеми.
Нове альтернативне рішення було прийнято групою планування і схвалено
за підсумками консультації з громадськістю проведених в рамках процесу
стратегічної екологічної оцінки. В результаті, пропозиції були враховані, є
обраний альтернативний варіант розвитку населеного пункту.
8.2.Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено
доцільність і прийнятність проєктних рішень і обґрунтування економічних,
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення
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безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє
середовище в період реалізації даних рішень, надано прогноз впливу на оточуюче
середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням
природних, соціальних та техногенних умов.
Основним критерієм під час СЕО проєкту містобудівної документації є її
відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам
України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Дослідження, які було проведено, методи і критерії, що використовувалися під
час стратегічної екологічної оцінки.
Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного
планування генерального плану села Тарасівка Фастівського району Київської
області відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства
екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).
При цьому були використані такі методи:
- історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів
території проєктування у хронологічній послідовності;
- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних
чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
- метод проведення нарад – проведення дискусій та нарад з метою
вироблення єдино правильної колективної думки із розв’язування та вирішення тих
чи інших проблемних питань;
- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі
спостережень за лабільним станом компонентів НПС.
- аналіз проєкту містобудівної документації щодо існуючої екологічної
ситуації.
Результатом застосування методів є:
- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього
природного середовища;
- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту ДДП з точки зору
екологічної ситуації, SWOT-аналізу (проаналізовано природні умови території,
включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф,
родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших
компонентів природного середовища;
- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в
тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного
середовища;
- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
проаналізовано склад ґрунтів, особливості гідрогеологічних умов території села;
- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного
характеру;
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- проведення оцінки впливу проєкту ДДП на складові навколишнього
середовища та на стан здоров’я й добробут населення;
- моніторинг фактичного впливу впровадження проєкту ДДП на довкілля.
- розглянуто способи ліквідації наслідків реалізації генерального плану;
- особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками
здійснення запланованої діяльності;
- проведено громадське обговорення у процесі розробки проєкту
містобудівної документації.
В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного
впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах
ефективного та сталого розвитку населеного пункту та підвищення якості життя
населення.
Вище вказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття
екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодо чинному
антропогенного впливу.
8.3.Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО
Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної
оцінки, можна виділити наступні фактори:
-відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Тарасівка. Таким
чином висновки отримані в результаті аналізу статистичних даних мають певний
відсоток похибки;
- обмежений рівень сприяння обласних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, в надані вихідних даних для виконання стратегічної екологічної
оцінки документів державного планування;
- наявність статистичних даних по районах та містах обласного значення, що
не дозволяє оцінити стан здоров’я населення або екологічний стан окремого села;
- наявність статистичних даних та даних про стан навколишнього середовища
Київської області лише за 2017 рік;
Наявність переліченої інформації зробила би звіт більш деталізованим, а
рішення більш обґрунтованими, але в загальному сенсі на якості звіту це не
позначилося.
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РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система
регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу змін
стану навколишнього природного середовища з метою виявлення негативних змін
і вироблення рекомендацій з їх усунення або послаблення.
Моніторинг довкілля здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 р. «Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу довкілля». Система моніторингу спрямована на:
удосконалення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; покращення
оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх
рівнях; підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та
ефективності їх здійснення; сприяння раціонального використання природних
ресурсів та екологічної безпеки, сталого розвитку. Для цього проводяться
систематичні спостереження за складовими природного середовища: атмосферне
повітря, ґрунти, води тощо, аналізується його стан та надається прогноз щодо
можливих змін.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення
задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом
природного середовища.
В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних
індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та
який влив це справляє на систему управління.
Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів
екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації забезпечує регулярну
оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов
функціонування екосистеми для прийняття управлінських рішень щодо
екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального
природокористування.
Державна система екологічного моніторингу довкілля є інтегрованою
інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення
екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану
природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих
рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних
рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних
законодавчих актів, а також виконання зобов’язань України з міжнародних
екологічних угод, програм, проєктів і заходів.
Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за достроковою державною
програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та
об’єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів
державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від
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форм власності.
Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля,
відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екологічного
моніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
які згідно зі своєю компетенцією отримують та обробляють дані про стан довкілля
і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або 22 поліпшення екологічної
обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів
Таким чином моніторинг впливу на довкілля який проводиться суб’єктом
моніторингу є обов’язковою умовою при здійсненні планової діяльності: проведення моніторингу стану забруднення атмосферного повітря; - щорічне
проведення контролю якості повітря на межі санітарно-захисної зони та
найближчих житлових забудов, на договірній основі акредитованою лабораторією;
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму; - щорічне
проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.
Можлива структура моніторингу стану компонентів НПС окреслена в Таблиця
9.1. та 9.2.
Табл. 9.1.
Структура моніторингу стану компонентів НПС села
Об’єкт
моніторин
гу

Параметри
моніторингу
Вміст
забруднюючих
речовин у
вихлопних газах
автотранспорту

Атмосферне
Вміст
повітря забруднюючих
речовин у межах
СЗЗ підприємств

Вміст
забруднюючих
Вододжер
речовин у
ела
водоймах

Періодичність

1раз на рік

Суб’єкт
моніторингу

Малополовецька сільська
рада
Державна
екологічна
інспекція
Київської
області

1-2 раз на рік
або за
заявою
місцевих
Малополовежителів
цька сільська
рада
ДУ «Київський
2 рази на рік, ОЛЦ МОЗ
раз на три
України»
місяці
Малополове58

Індикатори
результативності
Відповідність:
статті 9,10,17 ЗУ
«Про охорону
атмосферного
повітря», ДСТУ
4276:2004 та
ДСТУ 4277:2004
«ГДК хімічних і
біологічних
речовин в
атмосферному
повітрі населених
місць» від
03.03.2015р.

ДСанПін 2.2.4171-10

цька сільська
рада
ГУ
Вміст
Держпродспожи
Перед
полютантів,
всл ужби
початком
хвороботворних
Київської
проєктування
бактерій в ґрунті
області
ДСП 173-96,
або
при забудові
Малополоведодаток 11
будівництва
ділянок
цька сільська
рада
Агроекологічн
У залежності
Ґрунти ий моніторинг
від
с/г земель:
показника:
фізико-хімічні,
від 2-3 разів МалополовеУ відповідності
агрофізичні,
за сезон до 1 цька сільська
до розроблених
агрохімічні,
разу на 2-3
рада
методик
мікробіологічні
роки
властивості
Кількість
утворених,
У відповідності
зібраних відходів
до ЗУ «Про
та відправлених
Малополовевідходи»,
Відходи на переробку,
Щомісячно цька сільська
діючих галузевих
кількість зібраної
рада
методик
вторсировини
У відповідності
до Правил
Площа
утримання
озеленених
Зелені
Малополовезелених
територій,
насаджен
1 раз на рік цька сільська
насаджень у
санітарний стан
ня
рада
населених
насаджень
пунктах України
Позитивний
настрій жителів
Соціальне
З використанням
села, нейтральні
середови
Малополоверозроблених у
або позитивні 1 раз на рік або
ще
цька сільська
соціології
публікації у
за потребою
рада
методик
ЗМІ
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РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА
НАЯВНОСТІ)
Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального
плану села Тарасівка виявлена відсутність ймовірних транскордонних наслідків
для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення, що в першу чергу пов’язано із
відсутністю проєктування, будування чи функціонування потужних матеріальних
об’єктів виробничого призначення та віддаленості дислокації населеного пункту
від державних кордонів.

РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ
РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ
Головною метою проєктних напрямків генплану села Тарасівка є поєднання
розвитку сільського господарства та виробничого зі створенням можливостей
оптимальної взаємодії всіх структурних елементів, що дозволить максимально
ефективно задіяти трудові ресурси із попутнім забезпеченням екологічної безпеки
села.
Фундаментом перспективного сталого розвитку є покращення умов
життєдіяльності населення – забезпечення ефективного комунального
забезпечення: прокладання централізованого водопостачання та водовідведення,
запровадження системи санітарної очистки території населеного пункту та
екологічно безпечної системи поводження з відходами тощо заразом із
оздоровленням довкілля та раціональним використанням природних ресурсів
шляхом підвищення екологічної культури та освіченості селян.
Характеристика основних джерел забруднення в с. Тарасівка.
Існуючі
Кладовища традиційного
поховання (закривається)
Проєктні
Транспортно-складська
забудова 5 класу
Виробничі території 5
класу
Кладовище традиційного
поховання
Суттєвого негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовища,
ґрунти, рослинний та тваринний світ, кліматичні і мікрокліматичні умови району,
техногенне та соціальне середовища під час експлуатації існуючих і проєктованих
підприємств не передбачається.
Позитивні аспекти від реалізації планованої діяльності:
 сталий економічний розвиток селищного населеного пункту;
 стимулювання розвитку виробництва в регіоні, збільшення промислового
потенціалу ринку, створення додаткових робочих місць, збільшення відрахувань в
місцевий бюджет, покращення економічної ситуації регіону;
 збільшення податків до місцевого бюджету;
 створення нових робочих місць;
 при виконанні технічних рішень щодо будівництва та експлуатації об’єктів
виключається можливість щодо виникнення аварійних ситуацій з негативними
екологічними наслідками;
 забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного
 навантаження на навколишнє середовище;
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 збільшення частки природно-заповідного фонду, збереження та
 відновлення природних екосистем;
 подальший розвиток інфраструктури з управління переробкою
 побутових відходів;
 поліпшення стану водних об'єктів.
Враховуючи вищенаведене суттєвого негативного впливу на стан
навколишнього середовища планована діяльність розташування проєктних
об’єктів на території населеного пункту в проєктних межа не спричинить.
При впровадженні планової діяльності можливі наступні ймовірні впливи
планованої діяльності на складові навколишнього середовища:
- здоров’я населення – допустимий вплив;
- стан фауни, флори, біорізноманіття – негативний вплив не передбачається;
- земельні ресурси, ґрунти – комплекс запропонованих до виконання
природоохоронних заходів дозволяє запобігти 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 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 здійснення контролю за дотриманням
законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.
- атмосферне повітря – допустимий вплив.
- кліматичні фактори – негативних впливів не передбачається. Змін
мікроклімату в результаті планованого будівництва не очікується. 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.
- соціально-економічні умови – позитивний вплив (створення додаткових
робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет).
Також проєктом 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».
Отже, в ході проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального
плану села Тарасівка Фастівського району Київської області було окреслено
першочергову пріоритетність утвердження екологічної безпеки та захисту
навколишнього природного середовища, що у свою чергу слугують гарантами
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високого рівня безпеки населення, покращення стану здоров’я селян та екологічної
ситуації населеного пункту. Проєктом документу державного планування
враховані наявні проблеми села і запропонована найбільш екологічно доцільна та
економічно вигідна його територіальна організація та подальший сталий розвиток.
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