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Вступ  
 
З 2001 р. СЕО є обов’язковою для провадження усіма країнами-членами 

Європейського Союзу. Застосування СЕО  в ЄС  регулюється Директивою 
2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє 
середовище. Мета Директиви полягає в забезпеченні високого рівня охорони 
довкілля і сприянні інтеграції екологічних факторів у підготовку та 
прийняття планів і програм з метою сприяння збалансованому розвитку 
шляхом забезпечення проведення екологічної оцінки деяких планів і 
програм, які, ймовірно, матимуть значний вплив на довкілля.  

У цій Директиві встановлено для країн-членів ЄС такі вимоги:  
• проводити СЕО планів і програм, які, ймовірно, матимуть значний 

вплив на довкілля;  
• проводити СЕО  планів і програм, які підлягають розробленню та (або) 

схваленню органами влади на національному, регіональному чи місцевому 
рівнях або розробляються органом влади для прийняття парламентом або 
урядом відповідно до офіційної процедури;  

• проводити СЕО  має компетентний орган, відповідальний за підготовку 
плану чи програми.  

Після консультацій з природоохоронними органами цей орган має 
підготувати екологічний звіт, який враховуватиме здобуті знання та чинні 
методи оцінки, рівень даних і альтеративні плани та програми, а також їх 
оцінку;  

• забезпечувати доступ до проекту плану чи програми та екологічного 
звіту для природоохоронних органів і громадськості, які повинні мати 
можливість висловити свою думку стосовно цих документів;  

• забезпечувати доступ до проекту плану чи програми та екологічного 
звіту для інших країн-членів, на які може впливати план чи програма, та 
проводити з ними консультації щодо транскордонних впливів (якщо цього 
вимагають інші країни);  

• враховувати думки, висловлені відповідними органами влади, 
громадськістю та іншими країнами-членами, під час підготовки остаточного 
варіанту плану чи програми до їх прийняття;  

• інформувати всі заінтересовані сторони, з якими проводилися 
консультації, про те, коли буде прийнято план чи програму, та надавати їм 
можливість зробити заяву щодо того, чи були враховані всі екологічні 
аспекти та пропозиції.  

Отже, стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – процедура визначення, 
опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 
розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 
негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, 
проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – 
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транскордонних консультацій), врахування у документі державного 
планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 
громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження 
документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному 
цим Законом. 

Метою стратегічної екологічної оцінки є процес оцінювання можливих 
наслідків на навколишнє природне середовище та здоров'я населення з 
моменту розроблення документа державного планування до його 
впровадження. Завдяки оцінюванню та врахуванню пропозицій, зауважень 
від громадськості до документа державного планування можливе прийняття 
важливих рішень стосовно вибору території (місцерозташування, земельної 
ділянки) на якій буде втілюватися діяльність, механізми її втілення, 
впровадження  технологій, тощо, що в свою чергу сприятиме і соціально-
економічному розвитку населеного пункту так і збереженню довкілля, 
безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів 
законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової 
обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання 
екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 
інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 
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1.Зміст та основні цілі документа державного планування, 
його зв'язок з іншими документами державного планування 

 
 Документом державного планування в даному випадку є генеральний 
план та план зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району 
Кіровоградської області.  

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, 
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, 
забудови та іншого використання території населеного пункту.  

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 
"Склад та зміст генерального плану населеного пункту" 

Основною ціллю генерального плану населеного пункту є: 
 - визначення основних принципів і напрямків планувальної організації 

та функціонального призначення території;  
 - організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного 

обладнання, інженерної підготовки і благоустрою; 
 - організація цивільного захисту території та населення від небезпечних 

природних і техногенних процесів;  
- визначення основних принципів охорони навколишнього природного 

середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів; 

- розроблення моделі перспективного розвитку села; 
 - етапність освоєння території та обґрунтування довгострокової 

стратегії планування й забудови території села для забезпечення його сталого 
розвитку. 

- розвиток рекреаційних та оздоровчих зон.  
- формування рекреаційних зон з використанням існуючих водойм 

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми 
планування території області та є основою для розроблення плану зонування 
території даного населеного пункту та надалі деталізуються та уточнюються 
у детальних планах території. При розробленні генерального плану 
враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, 
соціального розвитку, наявна чинна проектна документація, спеціалізовані 
схеми, проекти і програми що діють в даному населеному пункті.  

Генеральним планом та планом зонування (зонінг) передбачено 
включення в межу населеного пункту земель рекреаційного та 
сільськогосподарського призначення та земель промисловості (бувші паливні 
склади) – на даній земельній ділянці в перспективі розглядається розміщення 
складських будівель, що будуть використовуватися для зберігання (в 
незначних кількостях) мінеральних добрив та паливо - мастильних 
матеріалів, також передбачається, з метою покращення санітарно-
гігієнічного стану заплав і русел річок, виконання ряду заходів по 
регулюванню їх русел, а саме: розчистка русла р.Крутенька (Солдатська) в 
межах села від мулу, наносів та вологолюбивої рослинності.  
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Зв'язок Генерального плану та плану зонування (зонінг) села 
Солдатське Петрівського району Кіровоградської області з іншими 
документами державного планування 

При розроблені Генерального плану та плану зонування (зонінг) села 
Солдатське Петрівського району Кіровоградської області враховуються: 

- наявні схеми планування  території села. 
- Генеральна схема планування території України. 
- Стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, 

соціального розвитку території. 
- Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури території.  
- Наявна чинна проектна документація. 
- Схеми проекти і програми, що діють в населеному пункті.   
 

2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 
здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо 

документ державного планування не буде затверджено  
 

Петрівський район Кіровоградської області розміщений у південно-
східній частині Кіровоградської області та межує на північ з 
Олександрійським районом, на захід з Новгородським і Долинським 
районами Кіровоградської області, на південь і схід – з Дніпропетровською 
областю. 

Адміністративний центр – смт. Петрово.  
Відстань від обласного центру м Кропивницький –119 км. 
Населення району станом на 1 січня 2003 року становить 28,5 тисяч 

чоловік, з них міського – 9,4 тисяч чоловік, сільського – 19,1 тисяч чоловік. 
Територія району становить 119,5 тис. га. 
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Територія Богданівської сільської ради знаходиться у центральній 
частині Петрівського району та межує з Петрівською селищною, 
Петрівською сільською, Іскрівською сільською та Червонокостянтинівською 
сільською радами. 

Площа сільської ради складає 3682,6000 га. На території Богданівської 
сільської ради розташовані три населених пункти: с.Богданівка, с.Солдатське 
та с.Мала Ганнівка.  

Значну частину території сільської ради займають сільгосподарські 
землі які використувуються господарствами для вирощування 
сільськогосподарських культур та використання населення з метою 
садівництва та огородництва.  

Водний фонд сільської ради формують  р. Інгулець та  р. Крутенька 
(Солдатська), витік, якої починається у глибокій розлогій балці на території 
села Солдатське. 

 
с. Солдатське розташовано на території Богданівської сільської ради 

Петрівського району Кіровоградської області на лівому березі р. Інгулець. 
Загальна площа с. Солдатське становить 56,9000 га  

 

 
 
Планувальна структура утворена, в основному, кварталами садибної 

забудови, які мають найбільшу за площею частку в межах села. В 
центральній частині села зосереджені основні заклади обслуговування, 
установу шкільної та дошкільної освіти.  

Спортивні споруди представлені дитячим майданчиком. Переважна 
більшість виробничих та складських об’єктів сконцентрована в південно-
східній та центральній частинах села.  

На території села Солдатське в береговій зоні розташовані бази 
відпочинку які використовуються сезонно та перед початком роботи 
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проходять огляди та перевірки відповідних державних установ. 
Водозабезпечення баз відпочинку здійснюється  з підземних джерел 
водопостачання, водовідведення у спеціально облаштовані  герметичні 
вигрібні ями. 

До комунальних об’єктів, територія яких у структурі села віднесено 2 
кладовища, історичне розміщеня яких склалося в центральній та східній 
частинах села без дотримання санітарних розривів до житлової забудови.  

Розподіл території с. Солдатське 

Території га % 

Житлової забудови: 40,9658 71,9961 

одноквартирної (садибної) 40,9658 71,9961 

Виробничої 0,0007 0,0012 

Громадської забудови 1,9714 3,4647 

         дошкільний навчальний заклад 0,3425 0,6019 

         загальноосвітня школа 1,5617 2,7446 

         магазини 0,0357 0,0627 

         дитячий майданчик 0,0315 0,0554 

Комунальної, з неї: 0,6260 1,1002 

         кладовища 0,6260 1,1002 

Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 2,6554 4,6668 

         вулично-дорожньої мережі 2,6554 4,6668 

Зелених насаджень загального користування 1,8572 3,2640 

Інших зелених насаджень (чагарникова рослинність) 0,5710 1,0035 

Лісових насаджень 0,2109 0,3707 

Сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 7,9786 14,0221 

           городи 2,9462 5,1779 

           пасовища 5,0324 8,8443 

Водних поверхонь, з них: 0,0315 0,0554 

         річки 0,0315 0,0554 

Територія в межах села всього 56,9000 100,0000 

 
За даними Богданівської сільської  ради Петрівського району станом на 

01.05.2019 року на території с. Солдатське проживає 201 особа, з них: 
дітей дошкільного віку - 4 особи; 
дітей шкільного  віку - 4 осіб; 
працездатне населення - 101 осіба; 
особи пенсійного віку -95 осіб; 

 
Здоров'я населення 
Щодо поточного стану здоров'я населення за даними Богданівської 

сільської  ради за 2018 рік та  станом на 01.06.2019 року до Богданівського 
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фельдшерсько-акушерського пункту зафіксовано 752 звернень громадян 
с.Солдатське у зв'язку з погіршенням стану здоров'я з приводу: 

- захворювання поверхневих дихальних шляхів з них дітей-25, дорослих 
17, осіб пенсійного віку 6. 

- серцево-судинних захворювань з них дітей- 2, дорослих 10, осіб 
пенсійного віку 25. 

- звернення з приводу отруєння хімічними речовинами в наслідок 
діяльності промислових підприємств - відсутні. 

 
Геологічна будова, рельєф та ґрунти  
Територія району представлена докембрійським фундаментом 

північного Правобережно-Дніпровського Степу, Українського кристалічного 
щита. Кристалічні породи перекриті шаром продуктів вивітрювання та 
осадочними відкладами третинного та четвертинного періодів. 

У четвертинний період сформувалась потужна товща лесів, верхні яруси 
яких є грунтоутворюючими породами. 

За геоморфологічним районуванням територія господарства відноситься 
до Інгуло-Інгулецької акумулятивної лесової розчленованої рівнини. 

Вододіли вузькі, балки глибокі, широкі, великої протяжності, з добре 
вираженими в різній мірі зволоженими днищами, шириною 60-180м.  

Рельєф району хвилястий, розсічений річними долинами, 
багаточисельними балками та ровами.  

Добре виражена яружна система, особливо в прирічковій частині. Яри, 
глибиною 3-18 і більше метрів, нерідко врізаються в корінні породи. По 
днищах деяких балок інтенсивно розвиваються процеси вторинної доннової 
ерозії і формування донних ярів. 

Схили вододілів довгі, опуклої, опукло-ввігнутої та поздовжньо-рівної 
форми, крутизною переважно 1-5°, місцями нерідко 5-7°, 7-10°. Схили балок 
стрімкі, крутизною 5-15° і більше, з великою кількістю промоїн та ярів різної 
глибини та величини, особливо на схилах південних експозицій. 

Плато широкі, їх площа перевищує площу схилів. Схили пологіші, 
коротші, переважно прямі або випуклі, крутизною 1-3°, тільки в північно-
східній частині до 5°. Схили балок крутизною 5-15°, задерновані, з вузькими 
слабо вираженими днищами, меншою кількістю промоїн та ярів, добре 
вираженими бровками. Характерні явища донної ерозії. 

Найскладнішим щодо рельєфу є масив, розташований на лівобережжі 
Інгульця. Частина його – це типова вузько-хвиляста рівнина, з переважанням 
площ схилів над площами плато. 

Підгрунтові води на плато залягають на глибині 15-25 м, на схилах 
глибина їх залягання зменшується. Ці води у зв’язку з глибоким заляганням 
участі у ґрунтоутворюючому процесі не приймають. 

Зволоження цілком проходить за рахунок атмосферних опадів, які 
восени та весною іноді проникають на глибину до 2 м. Найкраще 
зволожуються вирівняні ділянки вододілів, найгірше – схилові поверхні. 
Значна розчленованість території погіршує умови зволоження грунтів. 
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Грунти - згідно агрогрунтованому районуванню проведеному 

Українським науково-дослідницьким інститутом землеробства, територія 
Петрівського району входить в південно-східну частину Кіровоградської 
області, де грунтовий покрив порівняно однаковий.  

В долинах рік - алювіальні грунти, на схилах долин і водорозділах 
переважають звичайні середньогумусні чорноземи, в південній частині 
району частково вклинаються малогумусні чорноземи. 

Клімат 
Клімат району, де розміщена територія Богданівської сільської ради, 

помірно-континентальний.  
Його можна охарактеризувати як теплий, помірно-посушливий. 

 
Середньомісячна та середньорічна кількість опадів, мм 

Місяць І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Кількість 

опадів, 

мм 

26 21 23 36 41 63 58 47 30 36 32 33 446 

 
Характерним є нерівномірність випадання опадів протягом року, 

чергування посушливих років з більш зволоженими. 
Дані таблиці  показують, що основна кількість опадів випадає в теплий 

період – з квітня по вересень (311 мм), майже ¾ річної суми. В цей період 
опади випадають переважно у вигляді злив. 

Гідротермічний коефіцієнт (умовний показник вологозабезпеченості 
рослин в період інтенсивної вегетації сільськогосподарських культур) для 
району, де розміщене господарство, становить 0.83, це свідчить, що 
випарування в цей період переважає кількість опадів.  

Зима малосніжна, з частими відлигами та похолоданнями, тому частими 
є такі негативні явища, як вимерзання при різних похолоданнях та 
випрівання при підвищеннях температури. Сніговий покрив нестійкий. 

Середня з найбільших за зиму висота снігового покриву становить 13 
см, максимальна – 22 см, мінімальна – 4 см.  

Найраніше  сніговий покрив встановлюється 16 листопада, зникає 
найпізніше – 1 квітня. 

Глибина промерзання грунту протягом більшості років не перевищує         
57 см, в малосніжні, холодні зими може досягти 93 см. 
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Середня глибина промерзання ґрунту (см) 

      Максимальна глибина 

промерзання ґрунту 
Місяць ХІІ І ІІ ІІІ ІV Середня 

багато 

річна 

Най 
більша 

Най 

менша 

Чорнозем звичайний, 

середні суглинки, 

важкі суглинки 

8 23 30 40 17 57 93 21 

 
Теплові умови визначаються температурою повітря та грунту.  
Середня річна температура становить +7,8°С, максимум спостерігається 

літні місяці у липні-серпні – +38°С, мінімум зимові місяці– -33°С. 
 

Середньомісячна та середньорічна температура повітря, °С 

Місяць І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Температу

ра повітря, 

°С 

-5,9 -5,2 -0,1 7,8 15,0 18,6 21,0 20,3 15,1 8,6 1,5 -3,6 7,8 

 
З переходом середньодобової температури через +5°С відновлюється 

вегетація озимих культур та багаторічних трав. Тривалість вегетаційного 
періоду – близько 210 днів, безморозного – близько 160 днів. Грунт набуває 
м’якопластичного стану – «стиглості» в кінці третьої декади березня, в цей 
час розпочинаються весняні польові роботи. 

Щорічно у весняний період бувають похолодання та приморозки – 
закінчуються в середньому 28 квітня, восени заморозки починаються в 
середньому 5 жовтня, найраніше – 9 вересня. 

З небезпечних явищ природи нерідко бувають градобої, сильні зливи, 
літні засухи, суховії, пов’язані в основному з південно-східними та східними 
вітрами. 

Переважаючими напрямками вітрів є північні, північно-західні, 
північно-східні та східні. 

Середньо-річна швидкість вітру дорівнює 3,7м/с, найбільша - 20,0м/с. 
Вірогідність швидкості вітру більше 6,0м/с за вегетаційний період 
дорівнює 19,8%. Часто спостерігаються літні суховії, які пагубні для 
сільськогосподарських культур. 

Південно-східні і північно-західні вітри переважають в зимову пору. 
Восени переважно дмуть північні і північно-західні вітри. Весною 
переважають північно- східні і північні вітри. 
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Середня місячна і річна швидкість вітру (м/сек) 
Місяці 

 І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Швидкіс
ть вітру 
(м/сек) 

5,2 4,8 5,3 4,2 4,0 3,4 3,0 3,0 3,1 3,4 4,0 4,5 3,9 

Найбільше значення середніх місячних швидкостей вітру 
спостерігається в січні - березні 5,2- 5,3 м/сек. 

 
Найбільша швидкість вітру різної імовірності 

Місяці 
 Швидкість вітру можлива один раз за: 

Швидкість 
вітру (м/сек) 

1 рік 50% 
2 роки 

20% 
5 років 

10% 
10 років 

7% 
15 років 

5% 
20 років 

4% 
25 років 

19 22 22 23 23 23 28 

В цілому кліматичні умови сприятливі для сільськогосподарського 
виробництва за умови нагромадження та раціонального використання 
грунтової вологи. 

 
Поверхневі води 
Поверхневі води Петрівського району представлені ставками, річками та 

водосховищами. 
В межах району налічується 60 ставків загальною площею дзеркала 540 

га.  
В межах с.Солдатське Богданівської сільської ради протікає  

р.Крутенька (Солдатська) витік, якої починається у глибокій розлогій балці 
на території села і в подальшому впадає в р Інгулець. 

Інгуле́ць — річка на півдні України, права притока Дніпра (басейн 
Чорного моря). Довжина 549 км. Площа басейну 14870 тис. км². Долина у 
верхній течії трапецієподібна, на окремих ділянках утворює 
неглибокі каньйони. У нижній долина терасована, завширшки до 
5 км. Річище у верхній течії спрямлене, у нижній дуже звивисте. Ширина 
річища біля Кривого Рогу 25—30 м, глибина до 1,7 м. Похил річки — до 0,37 
м/км у пониззі. 
 Природне живлення переважно снігове. Замерзає у 2-й половині 
грудня, скресає у 2-й половині березня. 

Бере початок на Придніпровський височині, з балки поблизу села 
Топило Знам'янського району Кіровоградської області.  

Тече черз Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську 
області. Спочатку тече на північ, згодом круто повертає на південний схід, 
далі — поступово змінює напрямок на південь і південний захід. Нижче 
селища Тарасівка Інгулець утворює Інгулецький лиман завширшки до 1 км і 
впадає у Дніпро декількома рукавами біля села Садового, за 40 км 
від Херсона. 
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Найбільші притоки: річки Бешка, Бокова, Верблюжка, Висунь (праві); 
Березівка, Зелена, Жовта, Саксагань, Кобильна (ліві) 

На р.Інгулець створено Іскрівське водосховище —водосховище 
в Україні, на річці Інгульці, в межах Петрівського району Кіровоградської 
області. Дамба розташована в північній околиці села Іскрівки. На берегах 
північної частини водосховища лежить смт. Петрове. 

Споруджено Іскрівське водосховище в 1958 році. Повний об'єм 40,7 млн 
м³ (корисний 31,0 млн м³). Довжина 35 км, ширина до 1,7 км. Пересічна 
глибина -3,67 м, максимальна глибина - 14,5 м.   

З вищих водяних рослин  у водосховищі  розвиваються рдесник, рогіз, 
очерет,  глечики жовті. Поширені нитчасті водорості, а 
також діатомові і синьо-зелені, які влітку спричиняють «цвітіння» води.  

Фауна досить багата; влітку інтенсивно розвивається зоопланктон 
(найпростіші, ракоподібні) та бентос (олігохети, личинки одноденок). Є 
солонуватоводні організми; поширений молюск  дрейсена. 

Певна частина Іскрівського водосховища розташовується біля берегової 
зони с. Солдатське. Іскрівське водосховище та р. Інгулець  використовуються 
для відпочинку та любительського рибальства як жителями с.Солдатського 
так і відпочиваючими, що приїздять на відпочинок з усього району та 
розміщуються в спеціально відведених та облаштованих для відпочинку 
місцях (базах відпочинку) що розташовані в береговій зоні села. 

Для моніторингу поточного стану поверхневих вод с.Солдатське та 
орієнтування, використання в послідуючому аналізі можливого впливу на 
поверхневі води об'єктів перспективного розвидку с.Солдатське, що 
передбачені документом державного планування - генеральним планом та 
планом зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району 
Кіровоградської області, проведено лабораторні вимірювання показників 
поверхневих вод р. Інгулець та Іскрівського водосховища, результати 
моніторингу поточного стану поверхневих вод наведені нижче. 

Місця (точки відбору проб) проведення моніторингу поточного стану 
навколишнього природного середовища с.Солдатське визначені на карті, що 
є невідємним додатком до Звіту СЕО, також до Звіту додаються копії 
протоколів лабораторних вимірювань поточного стану навколишнього 
природного середовища с.Солдатське. 

 
Результати лабораторних вимірювання показників поверхневих вод 

- річки Інгулець (Т (точка) №5 згідно додатку).  
Протокол №66/6 від 22.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 0,35 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 0,02 Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
3 Водневий показник рН од. рН 7,4 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Завислі речовини  мг/дм3 10,8 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,05 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
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6 Жорсткість ммоль/дм3 - δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 - δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,05 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 2,75 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 160 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 645 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
16 Фосфат-іони мг/дм3 0,7 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 55,5 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

* δ – позначення характеристики відносної похибки; 
(Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки  
 
Результати лабораторних вимірювання показників поверхневих вод 

- Іскрівське водосховище на р. Інгулець(Т (точка) №3 згідно додатку) 
Протокол №66/5 від 19.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 0,33 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 0,02 Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
3 Водневий показник рН од. рН 7,4 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Завислі речовини  мг/дм3 10,5 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,05 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
6 Жорсткість ммоль/дм3 - δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 - δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,05 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 2,61 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 155 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 565 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
16 Фосфат-іони мг/дм3 0,5 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 53,5 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

* δ – позначення характеристики відносної похибки; 
(Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки  
 
Результати лабораторних вимірювання показників поверхневих вод 

- Іскрівське водосховище на р. Інгулець (Т (точка) №4 згідно додатку) 
Протокол №66/4 від 19.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 0,32 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 0,02 Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
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3 Водневий показник рН од. рН 7,4 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Завислі речовини  мг/дм3 10,5 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,05 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
6 Жорсткість ммоль/дм3 - δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 - δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,05 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 2,58 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 154 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 562 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
16 Фосфат-іони мг/дм3 0,5 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 52,3 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

 
р.Крутенька (Солдатська) - бере початок в с.Солдатське, протікає в 

центрі села та впадає в р. Інгулець. 
Прибережна захисна смуга поверхневого водного об'єкту р.Крутенька 

визначається  відповідно до вимог ст.88 Водного Кодексу України та ст.60 
Земельного Кодексу України для врахування обмежень у використанні даної 
території. 

 
Результати лабораторних вимірювання показників поверхневих вод 

- р. Крутенька (Солдатська) (Т (точка) №2 згідно додатку)  
Протокол №66/2 від 22.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 0,1 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 - Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
3 Водневий показник рН од. рН 7,6 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Завислі речовини  мг/дм3 9,6 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,1 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
6 Жорсткість ммоль/дм3 - δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 - δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 - δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,05 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 1,79 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 73,5 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 640 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
16 Фосфат-іони мг/дм3 0,05 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 55,8 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

* δ – позначення характеристики відносної похибки; 
(Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки  
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З метою покращення санітарно-гігієнічного стану р.Крутенька 
(Солдатська) в межах села, генеральним планов запроектовані заходи по 
розчисткі від мулу, наносів та вологолюбивої рослинності русла р Крутенька 
(Солдатська), що забезпечуть санітарно - епідеміологічну безпеку населення, 
сприятливо вплинуть на соціальне середовище у зв’язку із меліоративним і 
екологічним покращенням. 

 
Підземні води - підземні води Петрівського равйону представлені рядом 

водоносних горизонтів, що залягають на різній глибині і мають тісний 
зв’язок з геологічною будовою та рельєфом місцевості.  

Водоносний горизонт на кристалічних породах, багатий на воду 
задовільної якості, широко використовується населенням шляхом створення 
колодязів і свердловин. 

Для питних та господарсько побутових потреб жителі та 
домогосподарства с.Солдатське Богданівської сільської ради використовують 
підземні води з свердловин та шахтних колодязів. Централізоване 
водопостачання населення с. Солдатське відсутнє, також відсутня 
каналізаційні мережі та очисні споруди.  

Населення с. Солдатське користується дворовими вбиральнями з 
водонепроникними вигребами, які періодично вивільняються за допомогою 
асінізаційних машин, дані послуги надаються комунальним підприємством 
смт. Петрово. На території с. Солдатське Пертівського району 
Кіровоградської області відсутне паспортизоване сміттєзвалище. У зв'язку з 
відсутністю власного місця видалення відходів відходи що утворюються на 
території с.Солдатське Богданівської сільської ради видаляються 
Петрівським комбінатом комунальних підприємств на територію місця 
видалення відходів (МВВ) що розташовується смт Петрово, відповідно до 
укладеного договору та графіку вивезення твердих побутових відходів на 
2019 рік.(затверджений графік вивезення твердих побутових відходів на 2019 
рік до звіту додається). 

Також Богданівською сільською радою розроблено та затверджено 
схему санітарного очищення населеного пункту з визначиними маршрутами  
по с.Солдатське (схема санітарного очищення напселеного пункту додається)  

Для моніторингу поточного стану підземних вод с.Солдатське та 
орієнтування, використання в послідуючому аналізі можливого впливу на 
підземні води об'єктів перспективного розвидку с.Солдатське, що 
передбачені документом державного планування - генеральним планом та 
планом зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району 
Кіровоградської області, проведено лабораторні вимірювання показників 
складу підземних вод на території с.Солдатське, результати моніторингу 
поточного стану підземних вод наведені нижче. 
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Результати лабораторних вимірювання показників підземних вод 
свердловини на воду за адресою с. Солдатське, вул. Квітнева, 9  

(Т (точка) №1 згідно додатку)  
Протокол №58 від 22.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 <0,1 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 - Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
3 Водневий показник рН од. рН 7,5 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Гідрокарбонат-іони мг/дм3 317 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,08 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
6 Жорсткість ммоль/дм3 10,4 δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 5,2 δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 96,2 δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 68,1 δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,03 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 15,9 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 330 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 1170 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
16 Фосфат-іони мг/дм3 <0,05 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 250 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

* δ – позначення характеристики відносної похибки; 
(Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки  

 

Результати лабораторних вимірювання показників підземних вод 
шахтного колодязя за адресою с. Солдатське, вул. Квітнева (Т (точка) 

№6 згідно додатку)  
Протокол №66/3 від 22.03.2019 року 

№ 
п/п 

Назва показників Одиниці 
виміру 

Результат 
вимірювання 

Похибка 
вимірювання 
δ, (Δ), Р=0,95* 

Позначення 
методик 

1 Амоній-іони мг/дм3 <0,1 δ = ±20 % МВВ081/12-0106-03 

2 СПАР мг/дм3 - Δ=±0,068мг/дм3 КНД 211.1.4.017-95 
3 Водневий показник рН од. рН 7,5 δ = ±0,2 од. рН МВВ 081/12-0317-06 
4 Гідрокарбонат-іони мг/дм3 293 Δ= ±30,0 мг/дм3 РД 52.24.24-86 
5 Залізо загальне мг/дм3 0,08 δ = ±20 % МВВ 081/12-0175-05 
6 Жорсткість ммоль/дм3 10,0 δ = ±15 % СЕВ (1), с.297 

7 Лужність ммоль/дм3 4,8 δ = ±30 % СЕВ (1), с. 813 

8 Карбонат-іони мг/дм3 не визначені не нормована РД 52.24.24-86 
9 Кальцій мг/дм3 92,2 δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 

10 Магній мг/дм3 65,6 δ = ±5 % МВВ 081/12-0006-01 
11 Нітрит-іони мг/дм3 0,03 Δ= ±0,04 мг/дм3 КНД 211.1.4.023-95 
12 Нітрат-іони мг/дм3 17,8 δ = ±25,0% КНД 211.1.4.027-95 
13 Перманганатна 

окислюваність 
мгО/дм3 - δ = ±18,6 % МВВ 081/12-0016-01 

14 Сульфат-іони мг/дм3 324 δ = ±10 % МВВ 081/12-0007-01 
15 Сухий залишок мг/дм3 1159 δ = ±5 % МВВ 081/12-0109-03 
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16 Фосфат-іони мг/дм3 <0,05 δ = ±15 % МВВ 081/12-0005-01 
17 Хлорид-іони мг/дм3 239 δ = ±10 % МВВ 081/12-0004-01 

 

* δ – позначення характеристики відносної похибки; 
(Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки  
 
Дані лабораторні вимірювання проведені дослідною лабораторією ТОВ 

«Український лабораторний центр екологічних досліджень» сертифікат про 
визнання вимірювальних можливостей лабораторії №37/18 чинний до 
19.07.2020 року. Протоколи вимірювань показників складу та властивостей 
підземних та поверхневих вод додаються. 

 
Флора і фауна 
Природна рослинність району характеризується наявністю невеличких 

лісків, степових чагарників (терників). В деревостої лісків переважають 
низькорослі дерева – дуб, ясен, клен і інші. Росте глід (Crataegus spp.), 
шипшина (Rosa spp.), вишня магалебська (C. mahaleb (L.) Mill.). 

По характеру рослинного світу територія району відноситься до підзони 
різнотрав’яних злакових степів Придніпровського округу, північно-західних 
степів.  

На береговій, лісовій та зоні що не підлягає розоренню  с.Солдатське  
можна зустріти: тонконіг бульбистий (Poa bulbosa L.), мишій сизий (Setaria 
glauca (L.) P.Beauv), пирій (Elytrigia repens (L.) Nevski), просо посівне 
(Panicum miliaceum L.). Серед різнотрав’я відмічені: гірчак пташиний 
(Polygonun aviculare L.s.str), парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.), 
конюшина середня (Trifolium medium L.), люцерна румунська (Medicago 
romanica Prodan), незабудка дрібноквіткова (Myosotis micrantha Pall. ex 
Lehm.), мишачий горошок (Vicia cracca L.), полин однорічний (Artemisia 
annua L.), морква дика (Daucus carota L.), перстач повзучий (Potentilla incana 
P. Gaerth.,B.Mey. & Schreb.), молочай простертий (Euphorbia humifusa Willd. 
ex Schlecht.), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.aggr.). 

З ряду лускокрилі - сонцевик будяковий (Vanessa cardui L.), сонцевичок 
змінний (Araschnia levana L.), красоцвіт зоряний (Anthocharis cardamines L.), 
рябець червоний (Melitaea didyma Esper.), тощо.  

Жорсткокрилі - кравчик (Lethrus apterus Laxmann), оленка волохата 
(Epicometes hirta Poda), хрущ західний травневий (Melolontha melolontha L.), 
кузька хрестоносець (Anisoplia agricola Poda), сонечко семикрапкове 
(Coccinella septempunctata L.), та інші.   

Перетинчастокрилі - осмія руда (Osmia rufa L.), джміль земляний 
(Bombus terrestris L.), джміль польовий (Bombus agrorum F.), оса звичайна 
(Pseudovespa vulgaris L.), мураха садова чорна (Lasius niger L.), цвіркун 
степовий (Gryllulus desertus Pall.). 

З хребетних тварин - їжак європейський (Erinaceus europaeus L.), миша 
польова (Аpodemus agrarius Pallas), заєць русак (Lepus europaeus Pallas), 
лисиця звичайна (Vulpes vulpes L.).  
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Серед представників орнітофауни - вівсянка звичайна (Emberiza 
citronella L.), щиглик (Carduelis carduelis L.), сорока (Pica pica L.), горобець 
польовий (Passer montanus L.), лебеді та інші. 

 Герпетофауна - ящірка прудка (Lacerta agilis L.), вуж звичайний (Natrix 
natrix), велика зелена жаба (Lithobates catesbeianus), ропуха зелена 
(Pseudepidalea viridis)  

В річці Інгулець та Іскрівському водосховищі на р.Інгулець трапляються 
тюлька (Clupeonella), краснопірка (Scardinius erythrophthalmus), 
плотва(Rutilus rutilus), верховодка  (Alburnus alburnus), карась (Carassius), 
короп  звича́йний (Cyprinus carpio), окунь звичайний (Perca fluviatilis), тарань 
(Rutilus heckelii), рибець, чехоня (Pelecus cultratus), жерех (Aspius aspius), 
судак (Soldaia), щука (Esox), лящ (Abramis brama), товстолоб 
 (Hypophthalmichthys molitrix), сом звича́йний або європе́йський (Silurus 
glanis).  

 
Природно- заповідний фонд 
За довідковими даними на  території Петрівського району розміщуються 

нижче наведені обє'кти природно-заповідного фонду: 
 

№ 
з/п 

Назва 
Статус, 

категорія* 
Площа 

(га) 
Місце розташування 

 
Дата 

створення 
1. «Питомник» ЗУ 10 51,37 с. Богданiвка 30.12.1989 
2. «Новомогильне» ЗУ 11 205,00 Петрiвське лісництво 21.02.1991 
3. «Ганнiвське» ЗУ 28 357,00 с. Ганнiвка 26.08.1994 
4. «Власiвська балка» ЗЗб 255 130,70 смт Петрове 10.12.1994 
5. «Бабенькiвське» ЗУ 31 40,40 с. Олександродар 11.10.1996 
6. «Петрівський» Мзо 36 397,0 смт Петрове, с. 

Богданівна 
28.01.2000 

Всього 1181,47   

* ЗЗб - ботанічний  
МЗо - орнітологічний місцевого значення 
ЗУ - заповідне урочище  
 
У межах с. Солдатське об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, 

але частина території Іскрівського водосховища,  яка примикає до населеного 
пункту являється орнітологічним заказником місцевого значення 
«Петрівський», затверджений рішенням Кіровоградської обласної ради           
№ 166 від 28.01.2000 року.  

Орнітологічний заказник «Петрівський» - Орнітологічний заказник 
місцевого значення «Петрівський», площею – 397 га, затверджений рішенням 
Кіровоградської обласної ради № 166 від 28.01.2000 року.  

Заповідний об'єкт розташований на території Петрівської селищної та 
Богданівської сільської рад на акваторії Іскрівського водосховища. Акваторія 
цього водосховища площею 1750 га розташована на хвилястій рівнині, 
сильно почленованій багато- чисельними балками і яругами.  
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Місцями на берегах водосховища виходять кристалічні породи, які 
утворюють скельні береги. Живлення водосховища відбувається переважно 
за рахунок сніготанення. Заплави переважно сухі, покриті луговини травами 
та чагарниками. Завдяки підпору води греблею СГЗК в селі Іскрівці, малої 
швидкості течії водосховище замулюється, міліє, утворює острови. 

У весняно-літній період спостерігається інтенсивний розвиток 
очеретяної рослинності, вищих водоростей, планктону, що створює 
сприятливі умови для гніздування та існування цінних видів водоплавних 
птахів, незважаючи на близькість житлової забудови. Серед них лебідь-
шипун, крижні, нирки, лисухи, кроншнепи, червоноголова чернець, 
шилохвіст, широконоска. Часто тут злітають лунь болотяний та мартини - 
звичайний і сріблястий. На лугових ділянках зустрічаються кулики та дрібні 
пастушкові. 

Восени водосховище є кочівною базою для перелітних птахів, таких як: 
сірі гуси, північні качки, лебеді.  

 
Природно-ресурсний потенціал 
На території району залягають граніти, суглинки, піски. Як будiвельний 

камiнь використовуються докембрiйськi кристалiчнi породи гранітів та 
гнейси, виходи яких на поверхню спостерiгаються в долинах рiчок та 
глибоких балках. Крiм того, на території району також  наявні  корисні 
копалини - граніт, вугілля, уран, графіт, пісок, залізна руда. 

 
Атмофрерне повітря. 
Атмофрерне повітря є одним з основних життєво важливих елементів 

навколишнього природного середовища.  
За галузями промисловості найбільшими забруднювачами 

атмосферного повітря в області є підприємства переробної промисловості - 
48% загального обсягу викидів, підприємства транспорту - 24,1% та добувна 
промисловість і розроблення кар'єрів - 13,7%. 

 Основними забруднювачами атмосферного повітря с.Солдатське є 
пересувні джерела викидів (автотранспорт), що пересувається по території 
с.Солдатське.  

За даними Богданівської сільської  ради станом на 01.05.2019 року на 
території с. Солдатське зареєстровано та здійснює підприємницьку діяльність 
1 продуктово-продовольчий магазин "ФОП Кравченко В.А."  

 Для моніторингу поточного стану атмосферного повітря населеного 
пункту та орієнтування, використання в послідуючому аналізу можливого 
впливу на атмосферне повітря об'єктів перспективного розвидку 
с.Солдатське, що передбачені документом державного планування в даному 
випадку генеральним планом та планом зонування (зонінг) села Солдатське 
Петрівського району Кіровоградської області проведено лабораторні 
вимірювання показників атмосферного повітря в межах с.Солдатське, 
Богданівської сільської ради, Петрівського району. результати моніторингу 
поточного стану атмосферного повітря  наведені нижче. 
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Результати лабораторних вимірювання показників атмосферного 
повітря с. Солдатське (Протокол №46,50 від05.06.2019 року) 

Координати 
точок 

вимірювань 

Атмосферний 
тиск, 

мм.рт.ст. 

Температур
а повітря, 

0С 
Стан погоди 

Назва 
забруднюючо

ї речовини 

Результат 
дослідження 
концентрації, 

мг/м3 

ГДК/ОБР
В, мг/м3 

Т 1 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Шкільна 

752 +21 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 4,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 2 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Шкільна 

752 +21 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 2,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 3 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Квітнева  

752 +23 хмарно 

Пил  0,2 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 4 
Богданівська 

загальноосвітня 
школа 
по вул. 

Шкільна,10 

752 +23 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 5 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Квітнева 

752 +27 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 2,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид 0,1 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 
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Т 6 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Квітнева 

752 +27 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид 0,1 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 7 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Квітнева 

752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 2,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид 0,1 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 8 
Богданівський 
ДНЗ, капличка, 

дитячий та 
спортивний 
майданчик 

по вул. Квітнева 9 

752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид 0,1 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 9 
Магазин, КТП 

по вул. Квітнева 
752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид 0,1 0,4 

Азоту діоксид 0,1 0,2 

Вуглецю оксид 1,0 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 10 
садибна житлова 

забудова 
по вул. Квітнева 

752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид    не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 11 
Біля р.Крутенька 

(Солдатська) 
752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид    не виявлено 5,0 

Сірчистий не виявлено 0,5 
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ангідрид 

Т 12 
Біля р.Крутенька 

(Солдатська) 
752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид    не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 13 
Земельна ділянка 

промисловості 
752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 3,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

Т 14 
Земельна ділянка 

промисловості 
752 +28 хмарно 

Пил  0,1 0,5/- 

Метан 2,0 -/50,0 

Сірководень не виявлено 0,008/- 

Аміак не виявлено 0,2/- 

Азоту оксид не виявлено 0,4 

Азоту діоксид не виявлено 0,2 

Вуглецю оксид    не виявлено 5,0 

Сірчистий 
ангідрид 

не виявлено 0,5 

 Дані лабораторні вимірювання атмосферного повітря проведені 
дослідною лабораторією ТОВ «Український лабораторний центр екологічних 
досліджень» сертифікат про визнання вимірювальних можливостей 
лабораторії №37/18 чинна до 19.07.2020 року та ТОВ «НТЦ ОБЛВОДГОСП-
ПРОЕКТ» сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії 
№21/19 чинний до 11.04.2021 року. Протоколи вимірювань вмісту 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  додаються. 

 
Прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено 
У випадку, якщо генеральний план та план зонування (зонінг) села 

Солдатське Петрівського району Кіровоградської області не буде 
затверджено поточний стан навколишнього природного середовища 
екологічних змін не зазнає. 

Відчутний вплив спостерігатиметься на соціально - економічний 
розвиток с.Солдатське, у зв'язку з тим, що не буде збільшено територію села, 
за рахунок земель лісового фонду, земель рекреації, сільськогосподарського 
призначення та промисловості, що позбавить додаткових  податкових 
надходженнь за рахунок оренди землі, до органів місцевого самоврядування, 
які можливо було б використати на благоустрій та соціально - економічний 
розвиток села. 
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Також даним генеральним планом та планом зонування (зонінг) села 
Солдатське Петрівського району Кіровоградської області передбачено 
визначення санітарно-захисних зон поверхневих водний об'єктів та їх 
обмеження, що всвою чергу дозволило б покращити санітарно-гігієнічний 
стан поверхневих водних об'єктів в межах села та позитивно вплинуло на 
соціальне середовище у зв’язку із меліоративним і екологічним 
покращенням.   
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 
населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 

зазнають впливу  
 
Генеральний план та план зонування (зонінг) села Солдатське 

Петрівського району Кіровоградської області розробляється з урахуванням 
історично сформованого рельєфу та місцевості, природо-кліматичних умов, 
особливостей прилеглої території  та сучасному розташуванні об'єктів 
суспільного призначення. 

Даним генеральним планом передбачається перспективний розвиток 
с.Солдатське, який включає: 

- включення в межу населеного пункту земель лісового фонду - зелені 
насадження вздовж берегу річки Інгулець, для забезпечення населення села 
озелененими територіями загального користування, також ці землі можуть 
бути використані для відпочинку населення та гостей села;  

- включення в межу населеного пункту земель рекреаційного 
призначення – земельні ділянки на яких розміщені бази відпочинку, 
туристичні бази; 

- включення в межу населеного пункту земель сільськогосподарського 
призначення – пасовищ, польових шляхів, з метою забезпечення населення 
землями для випасу малої та великої рогатої худоби;  

- включення в межу населеного пункту земель промисловості (бувші 
паливні склади) – на цій земельній ділянці в перспективі розглядається 
розміщення складських будівель, що будуть використовуватися для 
зберігання мінеральних добрив (в незначній кількості) або паливно-
мастилиних матеріалів для потреб фермерських господарств, що здійснюють 
сільськогосподарську діяльність біля с.Солдатське. 

Вказані планувальні перетворення обумовлюють збільшення площі села 
на 65,1000га, площа якого в проектних межах на перспективу становитиме 
122,0000га.  

Також перспективним розвитком передбачене виконання заходів для  
покращення санітарно-гігієнічного стану р.Крутенька (Солдатська) в межах 
села, дані заходи передбачають  розчистку від мулу, наносів та 
вологолюбивої рослинності русла р Крутенька (Солдатська). 

 
До об'єктів довкілля які ймовірно зазнають впливу відносяться:  
Після затвердження вищезазначеного генерального плану та плану 

зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської 
області, та впровадження передбаченого перспективного розвитку 
с.Солдатське можливий вплив спостерігатиметься на: 

Атмосферне повітря -   
Вплив на атмосферне повітря може спостерігатись при проведенні робіт 

по розчисткі русла р Крутенька (Солдатська) в межах села.  
Неорганізованими джерелами забруднення атмосферного повітря в 
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даному випадку будуть пересувні джерела (автотранспорт).  
В атмосферне повітря  викидатимуться наступні забруднюючі речовини: 

(азоту діоксиду, аміак, сажа, ангідрид сірчистий, сірководень, вуглецю оксид, 
бутан, метан, бензапірен, вуглеводні гpаничні, пропан, НМЛОС), кількість 
викидів забруднюючих речовин під час проведення робіт по розчисткі русла 
річки залежить від часу та обсягу виконання робіт, але в будь-якому разі дані 
обсяги викидів забруднюючих речовин здійснюватимуться в межах 
встановлених норм та не перевищуватимуть гранично- допустимі 
концентрації.  

Також вплив на атмосферне повітря спостерігатиметься при зберіганні в 
складському приміщенні мінеральних добрив (в незначній кількості) або 
паливно-мастилиних матеріалів.  

Неорганізованими джерелами забруднення атмосферного повітря в 
даному випадку можуть бути дихальні клапани резервуарів для зберінання 
ПММ, оголовки вентеляційної системи. В атмосферне повітря  
викидатимуться наступні забруднюючі речовини: (бензапірен, вуглеводні 
гpаничні, НМЛОС), перелік забруднюючих речовин від зберігання 
мінеральних добрив залежить від компонентного складу добрив, його 
агрегатного стану та умов зберігання, у звязку з тим що перспективою 
розвитку села розглядаєть будівництво складу закритого типу і джерела 
забруднення атмосферного повітря є неорганізованими, тому перевищень  
гранично- допустимих концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі не спостерігатиметься.  

 
Шум та вібрація -  

Джерелом шуму і вібраціїв період розчистки буде служити робота 
технологічного обладнання та механізмів.  

Рівні шуму і вібрації на території ділянки розчистки не 
перевищуватимуть допустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 
"Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", ДСН 
3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 
вібрації". 

 
Ґрунти- 
Вплив на ґрунти здійснюватиметься за рахунок утворення під час 

проведення робіт по розчисткі русла р Крутенька (Солдатська) в межах села 
твердих побутових  відходів, які тимчасово розміщуватимуться на території 
де проводитимуться роботи в спеціально відведених місцях, з подальшою 
передачою відходів комунальному підприємству. 

Також буде використано вилучений грунт з русла річки, для планування 
рельєфу прибережної зони р Крутенька (Солдатська). 

Вплив на грунти від розміщення складу для зберігання ПММ 
(мінеральних добрив), в межах допустимого у зв'язку з тим що земельна 
ділянка на якій частково планується розміщувати даний склад є порушеною 
(територія бувшого господарського двору).  
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Вода -  
Позитивний вплив спостерігатиметься на поверхневі води, за рахунок 

зменшення зарегулюованості річки її заболоченості, зменшення  рослинності 
водолюбних рослин, зменшення цвітіння води та поширення неприємного 
запаху, а також зменшення кількості паразитарних та бактерицидних 
мікроорганізмів, комах що можуть бути перенощиками інфекційних 
захворювань. 

Вплив на підземні та поверхневі води від розміщення складу для 
зберігання ПММ (мінеральних добрив), в межах допустимого у зв'язку з тим 
що даний склад розміщуватиметься на значній віддаленості від  поверхневих 
та підземних водних об'єктів, та зберігатиме в не значних обсягах ПММ 
(мінеральні добрива). 

 
Умови життєдіяльності населення-  
Спостерігатиметься покращення умов життєдіяльності у зв'язку з 

частвовою зайнятістю населення під час проведення робіт.  
Також спостерігатиметься покращення інфраструктури та благоустрою 

населеного пункту за рахунок додаткових  податкових надходженнь до 
органів місцевого самоврядування, визначення санітарно-захисних зон 
поверхневих водний об'єктів та їх обмеження, що всвою чергу покращить 
санітарно-гігієнічний стан поверхневих водних об'єктів та позитивно вплине 
на соціальне середовище у зв’язку із меліоративним і екологічним 
покращенням, створяться нові місця для відпочинку населення.   

 

Стан здоров'я населення - 
Відповідно до наданої інформації про поточний стан здоров'я населення 

встановлено, що населення найчастіше хворіє сезонноми інфекційними 
хворобами, що не пов'язані з діяльністю установ на території села, і суттєво 
залежить від позитивного ставлення населення до здорового способу життя, 
занять фізкультурою і спортом, профілактики захворювань тощо. 

Стан тимчасового незадовільного самопочуття населення може 
виникнути  у випадку аварійної та пожежонебезпечної ситуації  на території 
об'єктів перспективного розвитку населеного пункту, що передбачені  
генеральним планом та планом зонування (зонінг) села Солдатське 
Петрівського району Кіровоградської області. 
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4.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, 

зокрема щодо території з природоохоронним статусом  
 
До екологічних проблем документа державного планування можливо 

віднести: 
- маштабний розлив нафтопродуктів у разі миттєвого руйнування 

автоцистерни або наземного резервуару; 
-  виникненням займання нафтопродуктів; 
– порушення технологічного регламенту виконання основних операцій;  
– пожежа на ПММ (склад мінеральних добрив), джерело якої не 

пов’язане з нафтопродуктами;  
- тепловий вплив пожежі на рослинність в зоні горіння (частина 

простору, в якій утворюється полум’я або вогненна куля з продуктів горіння)  
та в зоні теплового впливу (частина простору, що примикає до зони горіння) 

 
До ризиків впливу на здоров'я населення документа державного 

планування можливо віднести : 
– ураження та отруєння працівників, які можуть перебувати на об'єкті 

під час винекнення надзвичайної ситуації;  
- не дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних 

регламентів;   
- не дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, 

мінімізація (виключення) сторонніх осіб під час проведення робіт по розчисті 
русла річки;   

- не дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, 
мінімізація (виключення) сторонніх осіб під час приймання ПММ 
(мінеральних добрив);   

- не дотримання протипожежного режиму об'єкта; 
- відсутність засобів пожежогасіння; 
 
До ризиків впливу на стан об’єктів природно-заповідного фонду 

документа державного планування можливо віднести: 
До ризиків позитивного впливу на об’єкт природно-заповідного фонду 

орнітологічний заказник місцевого значення «Петрівський», який 
розташовується на Іскрівському водосховищі р. Інгулець можливо віднести 
покращення якості поверхневої води р Крутенька (Солдатська) в межах села, 
збільшення її водності та притоку води, що в подальшому в падає в 
р.Інгулець.  
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 
населення встановлені на міждународному, державному та 

інших рівнях, що стосуються документа державного 
планувагння, а також шляхи врахування таких зобовязань 

під час підготовки документа державного планування . 
 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 
зобов’язань, а саме: 

- забезпечення загальної доступності громадськості до матеріалів 
детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону 
України "Про доступ до публічної інформації". 

Під час проведення розчистки русла поверхневого водного об'єкта 
забезпечити: 

- облаштування необхідних огороджень будівельного майданчика 
(охоронних, захисних або сигнальних); 

- здійснення контролю за виконанням технології проведення робіт; 
- виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу; 
- використання існуючих доріг; 
- дотримання санітарно-захисної зони до поверхневих водних об'єктів; 
- заборона робіт у районах житлової забудови в нічний час, за винятком 

випадків, коли розпочаті будівельні роботи не можуть бути припинені; 
- оснащення будівельного майданчика контейнерами для збору відходів; 
- відходи, які будуть утворюватися, повинні бути локалізовані з 

наступним централізованим вивезенням спеціалізованим підприємством; 
Під час розміщення та експлуатації складу ПММ (мінеральних добрив) 

забезпечити: 
- проведення лабораторного контролю атмосферного повітря на межі 

СЗЗ об'єкту та на джерелах викидах забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 

- отримання відповідних дозвільних документів для  роботи на об’єкті; 
- розроблення  планів-графіків періодичності огляду резервуарів для 

зберігання ПММ; 
- розроблення плану робіт з ліквідації наслідків аварій на складі ППМ  

які можуть спричинити погіршення довкілля; 
- застосовування обладнання та технологічне устаткування, яке 

відповідає вимогам екологічної та пожежної безпеки; 
- здійснення  постійного контролю за справністю, герметичністю та 

технічним станом обладнання; 
- забезпечення робочого персоналу спецодягом та індивідуальними 

засобами захисту; 
- забезпечення достатнього освітлення території та прилеглої території у 

нічний час; 
- постійно здійснювати контроль за санітарним станом території;  
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- обладнати територію контейнерами для роздільного збору відходів; 
- зберігати мінеральні добрива в тарі передбаченій заводом виробником; 
- тару та полімерні матеріали від мінеральних добрив передавати на 

утилізацію спеціалізованій організації; 
- запобігати понад нормового накопичення відходів; 
- не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунт  
- створити належні умов праці працюючих у відповідності з діючими 

санітарними нормами; 
- суворо дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки 

відповідно до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки 
відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» і Правил техніки 
безпеки в Україні 
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6 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, 

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

постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків    
  

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документів державного планування» затверджених 
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 
№ 29) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які 
ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій 
та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних 
активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.  

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні 
громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх 
прийняття.  

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, 
рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. 
 Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих 
впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, 
але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на 
довкілля, є незначною, у звязку з тим що в межах території населеного 
пункту відсутні великі промислові підприємства.  

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від 
реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в 
найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть 
призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 
середовище або соціально-економічні умови.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими 
діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу 
поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні 
наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли 
антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему 
протягом часу перевищують її можливість їх асиміляції або трансформації.  

Синергічні наслідки -  сумарний ефект, який полягає у тому, що при 
взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 
окремо компоненту.  

До короткострокових нанаслідків можливо віднести: 
- забруднення ґрунтів на територіях  перспективного розвитку 

населеного пункту передбаченого генеральним планом та планом зонування 
(зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської області 
пов'язаних з аварійним витоком паливомастильних матеріалів. Причинами 
витоків можуть бути різні дефекти і розгерметизація резервуарів ПММ, 
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аварійні проливи від автотранспорта, несправності технологічного 
обладнання, тощо. 

- теплове забруднення - у разі вибуху та займання  складу ПММ 
(мінеральних добрив)  

- вплив на атмосферне повітря у зв'язку з роботою автотранспорта та 
обладнання під час здійснення розчистки русла річки в межах населеного 
пункту. 

 

До середньо- та довгострокових наслідків можливо віднести:  
- вплив на атмосферне повітря у зв'язку з незначними викидами 
забруднюючих речовин під час експлуатації сладу ПММ.   
- забруднення ґрунтів на території сладу ПММ пов'язаних з розгерметизацією 
резервуарів та аварійним розливом ПММ. Потрапивши у ґрунт, вони 
утворюють плівку, яка погіршує повітряний та  водний обмін, внаслідок 
цього гинуть всі рослини і мікроорганізми; 
- забруднення підземних вод - паливо - мастильні матеріали та мінеральні 
компоненти від добрив, що можуть потрапити у наслідок аварійної ситуаціїї 
на поверхню, фільтруються вертикально через товщу ґрунтів зони аерації й 
досягають рівня ґрунтових вод, де відбувається їх накопичення і розтікання 
по водоносному горизонту; 
- поводження з відходами -  вирішення питання щодо передачі відходів, які 
утворюватимуться під час експлуатації складу ПММ (мінеральних добрив) 
на утилізацію спеціалізованій організації; 
- зберігати на території складу ПММ (міненральних добрив) лише 
сертифіковану сировину, дозволену законодавством України 
 

Постійних негативних впливів в разі реалізації проекту не 
передбачається за умови дотримання та виконання  зобов’язаннь у сфері 
охорони довкілля п.5 та  заходів п.7 та п.9 передбачених даним звітом. 

 
До тимчасових негативних наслідків можливо віднести шум від роботи 

обладнання, механізмів  та устаткування під час проведення розчистки русла 
річки в межах населеного пункту. 
   
 До постійних позитивних наслідків відноситься: 
- проведення благоустрою території та її  озеленення; 
- покращення санітарного стану р Крутенька (Солдатська) в межах села, її 
водності;  
- покращення комфортності перебування гостей села в зонах відпочинку 
даного населеного пункту; 
- покращення санітарного стану населеного пункту в цілому; 
- поповнення місцевого бюджету за рахунок додаткових надходжень 
податків; 
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7.Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного планування 
  
 До заходів які передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом'якшення негативних наслідків відносяться: 
 Ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 
природних ресурсів, повторне їх використання тощо;  
 Планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-
захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;  
 Відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, 
нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 
  Захисні та попереджувальні заходи -  

- облаштування місць розміщення відходів з метою подальшої передачі 
їх на утилізацію чи видалення; 

- впровадження первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що 
утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію; 

- здійснювати антикорозійний захист резервуарів ПММ; 
- роботи на об’єкті проводити після отримання відповідних дозвільних 

документів; 
- розробити план-графік періодичності огляду резервуарів для 

зберігання ПММ; 
- розробити план робіт з ліквідації наслідків аварій, які можуть 

спричинити погіршення довкілля; 
- здійснювати  постійного контролю за справністю, герметичністю та 

технічним станом резервуарів ПММ; 
- здійснювати лабораторний контроль атмосферного повітря населеного 

пункту; 
- здійснювати лабораторний контроль атмосферного повітря на межі СЗЗ  

складу ПММ (мінеральних добрив); 
- не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунт; 
- здійснювати діяльність в межах виділеної земельної ділянки та 

відповідно до її призначення; 
- спланувати закриття кладовища що знаходиться в центрі населеного 

пункту, та забеспечити прийняття рішень про обмеження (припинення) нових 
традиційних поховань без дотримання встановленої санітарно-захисної зани; 

- розробити схему санітарної очистки території, визначити місця збору 
та маршрути вивезення відходів.  

- суворо дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки 
відповідно до ЗУ «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до ЗУ 
«Про пожежну безпеку» і Правил техніки безпеки в Україні. 

Охоронні заходи – передбачити розроблення плану графіку 
періодичності проведення моніторингу за станом навколишнього природного 
середовища. 
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8.Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася 

стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостовірність інформації та технічних 

засобів під час здійснення такої оцінки) 
 
Обгрунтування вибору альтернатив 
Вибір інших альтернатив для розробки генерального плану та плану 

зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської 
області не розглядався, у зв’язку з тим, що дана документація державного 
планування розроблялась з урахуванням історично сформованого рельєфу та 
місцевості населеного пункту (с.Солдатське), природно-кліматичних умов 
регіону, економічних, потенційно ресурсних можливостей села, 
особливостей прилеглої території та сучасному розташуванні об'єктів 
суспільного призначення, першочерговості та необхідності впровадження 
перспективного розвитку даного населеного пункту. 

 

Опис способу в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки використовувався  
паралельний спосіб організації СЕО та інтегрований підхід, який базувався 
на  одночасному проведенні стратегічної екологічної оцінкі об'єкта з 
процесом розроблення документації державного планування - генерального 
плану та плану зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району 
Кіровоградської області, що дало змогу ефективно оцінити та визначити 
доцільність і прийнятність планової діяльності (перспективного розвитку) в 
даному населеному пункті, здійснити обґрунтування її економічних, 
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 
забезпечення безпеки навколишнього природного середовища.  

 

Ускладнення які виникли під час здійснення стратегічної екологічної 

оцінки 

До ускладнень які виникли під час здійснення стратегічної екологічної 
оцінки документа державного планування - генерального плану та плану 
зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської 
області) можна віднести: 

- відсутність інформації та даних за попередні роки, про моніторинг 
стану атмосферного повітря території населеного пункту; 

 - відсутність інформації та даних за попередні роки, про моніторинг 
стану підземних вод на території населеного пункту; 

- відсутність інформації та даних за попередні роки, про моніторинг 
стану грунтів  в межах населеного пункту.  

- відсутність затверджених методів управління ризиками та управління 
екологічною безпекою. 
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- відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Солдатське 
Петрівського району, через те що встановлені форми державної статистичної 
звітності передбачають збір, обробку та офіційну звітність по містам 
обласного підпорядкування в цілому, яка включає також і інші населені 
пункти; 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування 

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

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 
діяльності з впровадження перспективного розвитку населеного пункту 
передбаченого генеральним планом та планом зонування (зонінг) села 
Солдатське Петрівського району Кіровоградської області : 

- проведення моніторингу атмосферного повітря на межі житлової 
забудови на договірній основі акредитованою лабораторією; 

 - контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму під 
час ведення діяльності на договірній основі акредитованою лабораторією;  

- забезпечення належного поводження з відходами: операції щодо 
збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні 
здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства 
України; 

- проведення моніторингу стану грунтів на межі санітарно - захисної 
зони (СЗЗ) складу ПММ (мінеральних добрив) на договірній основі 
акредитованою лабораторією; 

- проведення моніторингу складу підземних вод на території населеного 
пункту на договірній основі акредитованою лабораторією; 

- проведення моніторингу поверхневих вод поверхневих водних об'єктів 
населеного пункту на договірній основі акредитованою лабораторією; 

-  проведення заходів з  благоустрою території села. 
 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення. 

 
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення не розглядається та не передбачається оскільки дана 
документація державного планування реалізується на території одної області 
та країни і не справлятими значний вплив на довкілля, у тому числі на 
здоров’я населення, на території інших країн.  

 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане 
на широку аудиторію. 

 
Генеральний план та план зонування (зонінг) села Солдатське 

Петрівського району Кіровоградської області є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 
населеного пункту.  

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 
"Склад та зміст генерального плану населеного пункту".  
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Генеральний план 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 і 
благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних 
природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного 
середовища а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність 
освоєння території.  

Одним із основних факторів, що створив необхідність оновлення 
містобудівної документації, є потреба врахування поточної соціально-
економічної ситуації населеного пункту.  

В процесі розроблення Звіту СЕО вивчені головні стратегічні 
документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та 
місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі 
визначають передумови для прийняття проектних рішень, пропозицій в 
документі державного планування. Їх положення та завдання приймаються 
до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної 
екологічної оцінки. 

Для підготовки даного звіту "Про стратегічну екологічну оцінку 
генеральний плану та плану зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського 
району Кіровоградської області)" викорисовувалась методична документація 
та інформація, останні наявні лабораторні дослідження та випробування.  

Також в даному звіті враховані зауваження та пропозиції до Звіту СЕО, 
що надійшли від Департамента екології та природних ресурсів 
Кіровоградської ОДА та Департамента охорони здоров'я Кіровоградської 
ОДА. 
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