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Вступ 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

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

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 
можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу 
планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього 
аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 
стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент 
стратегічного планування, направлений на включення екологічних 
пріоритетів в програми, плани, політики. 

Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як 
інструмента планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, 
стратегій тощо. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього 
середовища та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку 
планів з метою просування сталого розвитку. Це системний інструмент 
оцінки, який підтримує та інформує про процес прийняття рішень. 

Перше завдання було визначити обсяг (скоупінг) стратегічної 
екологічної оцінки та ключові екологічні проблеми, коло органів влади, які 
братимуть участь у консультаціях, та зацікавлених сторін і необхідного 
ступеня залучення громадськості до консультацій і участі у СЕО. 

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну 
оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона 
навколишнього природного середовища". 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОВЕДЕННЯ СЕО В УКРАЇНІ. (ПОСИЛАННЯ). 
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

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

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 
основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 
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року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому 
законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної 
політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 
показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 
Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 
інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації 
екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
(Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно 
привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 
«Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище». 

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

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

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

Звіт сформовано 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 та у відповідності до: 

Конституція України; 
Земельний кодекс України; 
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»; 
Закон України «Про охорону культурної спадщини» 
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Закон України «Про основи містобудування»; 
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; 
Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку"; 
ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"; 
ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"; 
ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки. Основні положення; 
БН В.1.1-5-2000. Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і 
споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах); 
ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд; 
ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних 
територій; 
ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 
затоплення; 
ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення 
проектування; 
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму; 
ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці і дороги населених пунктів"; 
ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд для маломобільних груп 
населення; 
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги; 
ДСП №173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів; 
ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань. 
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1.Зміст та основні цілі документа державного планування, його 
зв’язок з іншими документами державного планування 

Виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту «Детальний 
план  території між вулицею Центральна та вулицею Садова в  смт Петрове 
Олександрійського району Кіровоградської області для будівництва 
автомийки та станції технічного обслуговування» здійснювалось відповідно 
до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та 
«Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування». При цьому оцінювалась відповідність 
містобудівної документації вимогам ДСП №173-96 «Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів», законів України, 
нормативно-правових актів та проектних матеріалів у сфері забезпечення 
норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища. 

Документом державного планування в даному випадку є проект 
детального плану території  між вулицею Центральна та вулицею Садова в  
смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для 
будівництва автомийки та станції технічного обслуговування. 

Проект «Детальний план  території між вулицею Центральна та вулицею 
Садова в смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для 
будівництва автомийки та станції технічного обслуговування» є видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, яка розробляється з метою 
визначення планувальної організації і функціонального призначення частини 
території населеного пункту. 

Взаємозв'язок з іншими планами та програмами.  
В розділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що 

діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи 
іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень в даній 
містобудівній документації. Їх положення та завдання приймаються до уваги 
в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної 
екологічної оцінки.  

Детальний перелік програмних документів державного планування та їх 
рівень зв’язку з проектом детального плану території відображений у 
Додатку1.  
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2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 
здоров’я населення, та прогнозні показники зміни цього стану, 

якщо документ державного планування не буде затверджено 
Детальний план території розроблений з метою урахування ефективного 

використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних 
та пішохідних потоків, створення нормальних умов для функціонування 
громадських закладів та безпечного проживання населення. 

Земельна ділянка, яка розташована між вулицею Центральна та  
вулицею Садова в селищі міського типу Петрове на території бувшої 
Петрівської селищної ради Петрівського району, яка зараз входить до 
Петрівської територіальної громади. На даний час Петрівська селищна рада, 
згідно розпорядження кабінету міністрів України №716-р від 12 червня 2020 
року, ввійшла до створеної Петрівської територіальної громади з 
адміністративним центром селище міського типу Петрове. Так як відповідно 
до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію 
районів» Петрівський район ліквідовано, то на даний час Петрівська 
територіальна громада відноситься до Олександрійського району 
Кіровоградської області адміністративним центром якого є м. Олександрія. 

 
Рисунок 1. Схема розташування Петрівської громади в межах Кіровоградської 

області та Олександрійського району 
Об’єкт цього дослідження – земельна ділянка, яка знаходиться в 

північно-східній частині смт. Петрове. 
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Площа земельної ділянки становить 0,1000 га, з кадастровим номером 
3524955100:50:064:0002, Земельна ділянка знаходиться в зоні житлової та 
громадської забудови. Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 Для 
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. 

В’їзд на територію автомийки та станціїї технічного огляду 
передбачається з бокуу житлової вулиці. 

 
Рисунок 2. Схема розташування об’єкту планової діяльності 

Запроектована земельна ділянка знаходиться між вулицею Садова та 
вулицею Центральна, до якої на межі селища примикають автомобільний 
шлях територіального значення Т-12-10, який проходить через Устинівку-
Долинську-Петрове-Жовті Води та обласний автомобільний шлях О121802 
Петрове-Зелене-межа Дніпропетровської області 

Ділянка на якій розташований об’єкт будівництва будівництва межує: 
з півдня – землі комунальної власності  (вулиця); 
з півночі – озеленені території загального користування селища; 
зі сходу та заходу– землі загального користування селища. 

На даний час територія вільна від забудови. Рельєф рівнинний з 
незначним ухилом. 

Проект об’єкту планової діяльності розроблений для будівництва в ІІ 
кліматичному районі (Південно-східного) архітектурно-будівельного 



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

10 2/2021 ПЗ 

кліматичного району (відповідно до Рисунок 1,  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 
Будівельна кліматологія) з наступними кліматичними характеристиками: 

- середня літня температура +18,5ºС 
- найнижча температура досягає -5,5 ºС 
- кількість опадів 650…700 мм (середньорічна) 
- нормативне снігове навантаження – 1,33 кПа; 
- швидкісний натиск вітру – 0,52 кПа; 
- нормативна глибина промерзнання грунту – 0,84 м; 
- рельєф території спокійний 
- сейсмічність – 7 балів 
На проектованому майданчику будівництва передбачається розміщення 

таких об’єктів: 
- Майстерня сервісного технічного обслуговування; 
- Бокси мийки з навісом; 
- Будівля охорони; 
- Локальна очисна споруда. 
В радіусі 100 м від об’єкта планової діяльності відсутні об’єкти 

культурної спадщини. 
Для характеристики поточного стану довкілля були використані дані 

Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 
комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

Далі наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 
природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-
містобудівне обґрунтування перспективного розвитку ділянки. 

Оцінка екологічної ситуації 
Селище міського типу Петрове - адміністративний центр громади, що 

розташований в центрі громади. Населення селища Петрове становить 22 946 
чол. Значну частину земель селища займають землі житлової забудови 
(садибного типу та багатоповерхова), громадською забудовою, виробничими 
територіями, вулицями та провулками 

Зовнішні зв’язки громади формують автодороги обласного (О121802, 
О121803, О121804, О121805, О121807, О121818), районного (С121801, 
С121803, С121805, С121806, С121808, С121809, С121810, С121811, С121812, 
О121813), територіального (Т-12-10, Т-12-15, Т-0418) та автомобільні дороги 
місцевого значення. 

Територія Петрівської громади характеризується наявністю значних 
площ сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища) та лісових 
угіддь (ліси), які знаходяться як на значних відстанях від населених пунктів 
так і примикають до житлових кварталів населених пунктів громади. 
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Рисунок 3. Схема розташування смт.Петрове в межах територіальної громади 

Гідрографія громади представлена річками, які належать до басейну 
річки Дніпра. Через всю територію громади з півночі на південь протікає 
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головна річка громади – Інгулець. Найбільшими притоками якої є річки: 
Бешка, Бокова, Верблюжка, Висунь (праві); Березівка, Зелена, Жовта, 
Саксагань, Кобильна. 

У 1958 році на р.Інгулець створено Іскрівське водосховище, 
гідротехнічна споруда якого розташована в північній околиці села Іскрівка.  

Природно-заповідний фонд громади представлений наступними 
заказниками та урочищами:  

-Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Власівська балка» 
-Орнітологічний заказник місцевого значення «Петрівський» 
-Заповідні урочища місцевого значення: «Питомник». «Новомогильне», 

«Ганнівське», «Бабенківське», «Балахівське», «Михайлівське». 
Економіка Петрівської громади розвивається за рахунок промислового 

та видобувного секторів – район аграрно-індустріальний. Сільське 
господарство спеціалізується на вирощувані зернових культур та 
тваринництві. Промисловий сектор Петрівського району представлено 
харчовою промисловістю, яка орієнтована на внутрішній ринок та має 
наближену сировинну базу, а також наданням послуг в галузі житлово-
комунального господарства. Також на території району розвідані крупні 
родовища бурого вугілля (Балахівсько-Михайлівське), руд заліза (Петрівське, 
Артемівське родовище), прояви корисних копалин (Кодацький прояв графіту, 
молібдену та рідкоземельних, Байрацький прояв первинних коалінів), 
родовища будівельних матеріалів, Балахівське родовище графіту. Південний 
фланг Балахівського родовища графітів межує з кар’єром Балахівського 
буровугільного розрізу. Споживачами товарного графіту є машино-будівні і 
металургійні підприємства. На сьогоднішній день графіт є важливою 
промисловою сировиною для багатьох країн світу. 

На території Петрівської громади кількість наявного населення станом 
на 1 січня 2021 року становить 22577 чол., з них постійне населення станом 
на 1 січня 2021 року - 22571 чол.  

Стан здоров’я населення селища незадовільний. характеризується 
низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним 
приростом і демографічним старінням населення. 

Через несприятливі демографічні зміни відбувається подальше 
погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням у всіх вікових 
групах рівнів захворюваності й поширеності хвороб, зокрема хронічних 
неінфекційних захворювань, ураховуючи хвороби системи кровообігу, 
злоякісні новоутворення, цукровий діабет, хронічні захворювання нирок та 
інші. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення 
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чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і 
вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. 

Виникнення хвороб та особливості їх поширення визначаються природно-
екологічними та соціально-економічними чинниками, значення останніх з яких 
набуває все більшого значення через вплив способу життя, доходів населення, 
житлових умов, структури харчування та ряду інших чинників. До факторів 
природного середовища, які впливають на захворюваність та здоров’я населення, 
належать геофізичні, біогеохімічні, живі збудники та їх токсичні продукти, отруйні 
рослини та алергени рослинного походження.  

Розгорнутих даних щодо стану здоров’я мешканців не надано в зв’язку 
відсутністю постійного моніторингу й контролю його. 

До факторів природного середовища, які впливають на захворюваність 
та здоров’я населення, належать геофізичні, біогеохімічні, живі збудники та 
їх токсичні продукти, отруйні рослини та алергени рослинного походження. 

За метеорологічними умовами територія земельної ділянки для об’єкту 
планової діяльності, відноситься до території з помірним потенціалом 
забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами 
розсіювання промислових викидів. 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих 
речовин, що надходять від стаціонарних та пересувних джерел. Джерелами 
реального та потенційного впливу на довкілля в межах громади є об’єкти 
транспорту, промисловості, сільського господарства. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 р. і 
№600 від 29.08.1994 р.селище не входить у перелік територій, забруднених у 
результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Середнє значення експозиційної 
дози гамма-випромінювання знаходиться в межах норми і складає115 
мкР/год (в діапазоні від 11 до 30 мкР/год). 

Дозиметричний паспорт селища не розроблявся, радіаційне обстеження 
селища не проводилось. Природна радіоактивність не перевищує допустимі 
норми згідно БДУ-91. 

Електропостачання селища на даний час забезпечується по лініях 
електропередач 10 кВ та 35 кВ через підстанцію Петрове 10/35 кВ. 

Передача та розподіл електроенергії між споживачами здійснюється по 
лініях електропередачі 0,4 кВ через трансформаторні підстанції. 

Планувальні обмеження 
При виборі На земельній ділянці, що знаходиться між вулицею 

Центральна та вулицею Садова, на якій запроектовано будівництво 
автомийки та станції технічного огляду розраховано на 3 пости відстань до 
житлових та громадських будівель визначається згідно ДБН Б.2.2-12:2019 
табл. 10.1 та додатку 10 ДСП № 173-96, що становить 15 м.  
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 Система планувальних обмежень техногенного характеру, які 
поширюються на запроектовану ділянку представлена санітарно-захисними 
та охоронними зонами від сільськогосподарських підприємств і виробництв, 
об’єктів інженерних споруд та комунікацій, а саме: 

-санітарно-захисна зона виробничого майданчика ПП «Дружба»; 
- охоронна зона водопроводу; 
- охорона зона ліній електропередач потужністю 0,4 кВ. 

 
Рисунок 4. Існуючі планувальні обмеження, які поширюються на запроектовану 

ділянку 
Враховуючи те, що в  умовах сформованої забудови витримати вимоги 

по територіальних розривах санітарно-захисних зон неможливо, тому 
зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе на підставі спеціалізованих 
наукових висновків, що розробляються сертифікованими санітарно-
епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог ДСП 173-96 
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"Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів"(п.5.5-5.9). 

Планувальні бмеження є динамічним обмежуючим фактором, що 
потребує постійного моніторингу з боку служб державного санітарно-
епідеміологічного нагляду та державних екологічних служб. 

При прийняті проектних рішень щодо функціонального використання 
території також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, 
інженерних мереж. 

Територія проектування знаходиться за межами водоохоронних зон та 
прибережно-захисних смуг річок, озер, ставків. Струмки в межах ДПТ відсутні. 

Планувальні обмеження від об’єктів природоохоронного значення 
відсутні, оскільки розташовані на значній відстані від запроектованого 
об’єкта. 

Основні планувальні обмеження 

Об'єкти Нормативна 
СЗЗ (м) Документ 

Виробничі та сільськогосподарські  підприємства 
Виробничі будівлі (гаражний 
комплекс), які перебувають у 
користувані ПП "Дружба" 

100 ДСП 173-96 (додаток №5)                   

Комунікаційні об'єкти 
Водопровід 5 СНиП 2.04.02-84 (п. 10.20) 

ЛЕП 0.4 кВ 10 
«Правила охорони електричних 
мереж», затверджені  Постановою 
КМ України від 4.03.1997р. №209 

 

У випадку, якщо документ державного планування не буде 
затверджено, земельна ділянка, що передбачена під будівництво автомийки 
та станції технічного обслуговування не зазнає змін. У випадку, якщо 
документ державного планування не буде затверджено, показники стану 
здоров’я населення та рівні захворюваності залишаться без змін. Якщо 
документ державного планування не буде затверджено, це може в 
перспективі загрожувати появі хаотичної забудові без відповідних дозволів. 
Часто власники тих об’єктів ігнорують правила й обов’язки, виконання яких 
від них вимагається не підозрюючи, що це може стати причиною 
забруднення навколишнього середовища та мати наслідком притягнення до 
різного роду відповідальності за умови використання застарілого 
обладнання, тощо. 

Крім того, якщо ж автомийка введена в експлуатацію без споруд і 
пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод, за таке порушення 
передбачається адміністративна відповідальність. 
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3.Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних 
умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та 
існуючої забудови, як в межах ДПТ так й за межами на суміжних ділянках з 
дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням 
взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. 

До можливих видів впливу майбутнього будівництва проектних 
будівель на навколишнє середовище є повітряне середовище, ґрунти та водне 
середовище. 

Атмосферне повітря. Будівництво та планова діяльність автомийки та 
станції технічного обслуговування не передбачає утворення будь яких 
забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря. 

Можливим джерелом забруднення атмосфери на проектованому об’єкті є 
вихлопні гази від роботи двигунів внутрішнього згорання автомобілів. Очікувана 
максимальна приземна концентрація забрруднюючих речовин не перевищуватиме 
0,35 ГДК, що нижче допустимих норм. Розрахунковий об’єм валових викидів 
складатиме – 0,034 т/рік. 

Мікроклімат. Вплив фізичних факторів впливу від негативних наслідків 
планової діяльності автомийки та станції технічного осблуговування на житлову 
зону селища являється мінімальним. 

Негативні явища природного та техногенного походження (тектонічні, 
сейсмічні, зсувні, селеві, деформації земної поверхні) не передбачаються. 

Грунти. До потенційних джерел впливу на поверхневі грунтові води 
відносяться забруднені води після миття автотранспорту. 

Очищення стічних вод на автомийці це боротьба з такими 
забрудненнями як ПАР (поверхнево-активні речовини) та очищення від 
нафтопродуктів. 

ПАР (поверхнево-активні речовини, детергентів) — це хімічні сполуки 
органічної природи, які мають здатність зменшувати поверхневий натяг 
води, і використовуються для очищенні транспортних засобів від пилу, 
забруднень та інше. 

Забруднені води після миття автотранспорту (починаючи від стадії 
механічного очищення і відстоювання стічних вод) збираються для 
подальшого очищення на локальних очисних спорудах. 

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту 
внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх 
очистки на запроектованих локальних очисних спорудах. Очищені стоки 
передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням. 

Дощові води з території об’єкту передбачено відводити відкритою 
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водовідвідною системою. 
Зважаючи на передбачені проектні рішення технологічної частини 

проекту, негативні зміни та шкідливий вплив на ґрунтовий шар максимально 
обмежений. 

Біорізноманіття. Проектом передбачається максимально зберегти існуючі 
зелені насадження та деревну рослинність поблизу. На проектній ділянці зелені 
насадження відсутні. 

Влаштування зеленої зони має виключно позитивний вплив на 
біорізноманіття. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в 
межах території проектування відсутні. 

Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті 
будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. 

Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не 
відмічено. В процесі будівництва вплив на рослинний покрив в основному буде 
виявлятися в пошкоджені та частковому знищені рослинності транспортними 
засобами. 

Водне середовище. Від очікуваної планової діяльності автомийки та станції 
технічного осблуговування на водне середовище, порушення гідродинамічного 
режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у 
водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. 

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає незначне використання води 
на виробничі потреби. 

Характеристика стану здоров’я населення.  
Неухильне зростання надходжень токсичних речовин в атмосферу 

насамперед позначається на здоров'ї населення. Оксиди вуглецю, сірки, 
азоту, вуглеводні, сполуки свинцю, пил, що надходять в атмосферу, 
здійснюють різний токсичний вплив на організм людини. Зростання 
захворюваності відзначається з цілого ряду класів хвороб. У дорослих це 
інфекційні і паразитарні хвороби, захворювання крові і кровотворних 
органів, нервової системи й органів почуттів, системи кровообігу, органів 
травлення, кістково-м'язової системи і сполучної тканини, уроджені аномалії, 
травми й отруєння. 

4.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, 

зокрема щодо територій з природоохоронним статусом 
Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає 

планова діяльність є: 
- Повітряне середовище 
- Водне середовище; 
- Грунт. 
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Основними видами впливу проектованої діяльності на навколишнє 
природне середовище є: 

- Викиди шкідливих речовин в атмосферу; 
- Скиди стічних вод; 
- Розміщення відходів. 
Можливі екологічні проблеми внаслідок реалізації об’єкту 

проектування: 
Вплив на атмосферне повітря 
Протягом періоду виконання будівельно-монтажних робіт організовані 

джерела викидів забруднюючих речовин відсутні. Будуть діяти тимчасові 
нестаціонарні та неорганізовані джерела викидів в атмосферу, які постійно 
переміщатимуться в межах площадки будівництва. 

Дані джерела викидів забруднюючих речовин відносяться до джерел з 
неорганізованим або нестаціонарним викидом. Відповідно, нормативи 
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин для них не 
встановлюються. 

Вплив на атмосферне повітря від дії даних джерел оцінюється як 
тимчасовий та незначний і по завершенню терміну виконання будівельних 
робіт їх вплив припиниться. 

При провадженні планованої діяльності очікуються викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельного обладнання. 

Вміст забруднюючих речовин які надходять в атмосферу від 
стаціонарних джерел забруднення не повинен перевищувати показників ГДК. 

Вплив на водні ресурси 
Детальний план території не передбачає створення підприємства, 

діяльність якого призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у 
поверхневі води. 

Відведення стічних вод та забрудненої води від мийки автомобілів 
передбачено в проектовані локальні очисні споруди. 

Відведення дощових та талих вод з території передбачається 
здійснювати відкритою водовідвідною системою. 

Очищена вода після локальних очисних споруд буде використовуватись 
повторно (для мийки автомобілів та поливу території). Вибір локальних 
очисних споруд буде здійснено на наступних стадіях проектування.  

Вплив на грунт та надра 
Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час 

рекультивації та будівництва включають: 
1. Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва. 
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2. Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 
наступним використання його при рекультивації, вертикального планування 
будівельного майданчику. 

3. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній 
ділянці з твердим покриттям. 

4. Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і 
транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних 
механізмів. 

5. Заправка будівельної техніки лише закритим способом – 
автозаправниками. 

6. На будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце 
мийки коліс для будівельного транспорту, що виїжджає. 

Тож у процесі будівництва та експлуатації проектованого об’єкту 
створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не 
передбачається. 

Відходи 
Під час функціонування об’єкту передбачається організація роздільного 

збору побутових відходів, (тимчасове збирання у контейнери об’ємом 1,1 м3 ) 
Вивезення відходів передбачається спеціалізованими організаціями згідно 
укладених договорів про надання послуг вивезення відходів та по мірі 
необхідності. 

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних 
відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Пісок, яким будуть посипатись нафтопродукти у разі розливу, буде 
зберігатись у герметичній ємності і по мірі накопичення вивозитись 
спеціалізованими організаціями згідно укладеного договору про надання 
послуг. 

Вся викошена трава з території повинна вивозитися спеціалізованою 
організацією в місця утилізації. Категорично заборонено спалювання 
скошеної трави на території. 

Шумове забруднення 
На етапі будівництва та експлуатації проектованого  об’єкту шумовий 

вплив не повинен перевищувати допустимі рівні (на території, що 
безпосередньо прилягає до житлової забудови: Lекв = 55 дБА (з 8 до 22 год), 
LАмакс= 70 дБА (з 8 до 22 год), Lекв = 45 дБА (з 22 до 8 год), LАмакс= 60 
дБА (з 22 до 8 год) згідно “Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів”, затверджених наказом МОЗ України від 
19.07.1996р. №173, додаток 16). 
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Біорізноманіття 
Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені 

насадження та деревну рослинність. Зелена маса, вилучена при будівництві 
споруд буде використана для організації рельєфу даної ділянки. Влаштування 
зелених зон має виключно позитивний вплив на біорізноманіття. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин 
в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі 
дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової 
діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції 
тварин на території не відмічено. 

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний 
покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні 
рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного 
покриву при виникненні аварійних ситуацій. 

Запроектований об’єкт розташований на значній відстані від території з 
природоохоронним статусом відсутні. 

Населення 
Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, будь-яких 

реальних або потенційних загроз для здоров’я людей, а також погіршення 
умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

5.Заходи та зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативного 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 
Суб'єкти містобудівної діяльності повинні дотримуватися встановлених 

екологічним законодавством і нормативно-технічними документами вимог 
щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання природних ресурсів та екологічної безпеки території в цілому. 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних 
зон від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 
підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, 
іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та 
відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, 
водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток 
культурної спадщини, археологічних територій, прибережні захисні смуги, 
водоохоронні зони. 
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Планова діяльність не передбачає появу нових ризиків для здоров'я 
населення. 

Планована діяльність виключає можливість негативного впливу для 
здоров'я населення. 

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

1. пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 
ресурсів; 

2. виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 
середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів 
щодо охорони навколишнього природного середовища; 

3. планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого 
невідновного ресурсу; 

4. проектне спрямування на збереження просторової та видової 
різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; 

5. узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 
суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 
соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану 
навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури 
Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було 
обґрунтовано; 

6. забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану 
території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на 
інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у 
тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової 
інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого 
самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при 
прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього 
природного середовища, формування у населення екологічного світогляду; 

7. у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування 
впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище; 

8. компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища; 

9. оцінка ступеню антропогенної змінності територій, сукупної дії 
факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; 
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10. поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 
навколишнього природного середовища; 

11. використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 
охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного 
впливу на охорону довкілля. 

Охорона навколишнього середовища комплексу повинна 
забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, 
технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою 
створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, 
збереження і зміцнення здоров'я теперішнього і прийдешніх поколінь. 

На всіх етапах реалізації детального плану території, та при розробці 
робочого проекту, експлуатації автомийки та станції технічного 
обслуговування необхідно дотримуватись норм і правил охорони 
навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки, в тому 
числі вимог Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» тощо. 

Окрім адміністративної та кримінальної відповідальності, забруднення 
водних об’єктів, скид стічних вод без дозволу на викиди тягне за собою й 
цивільно-правову відповідальність. Тобто, особа, яка винна у завданні 
збитків внаслідок порушення водного законодавства зобов’язана 
відшкодувати спричинену шкоду. Ця шкода розраховується державними 
інспекторами з охорони довкілля територіальних органів Державної 
екологічної інспекції відповідно до “Методики розрахунку розмірів 
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”. 
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 років), 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 
10.01.2011р. №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, 
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матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих 
факторів. 

Значного негативного впливу під час планової діяльності на довкілля та 
здоров’я населення не передбачається. 

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 є меншою за незначну, в цілому такі наслідки 
відсутні. 

Накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу 
забруднювачів від проектованого об’єкту по всій території відсутні. Тому 
можна вважати що кумулятивний вплив відсутній. 

Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 
Синергічні наслідки – сумарний ефект, яких полягає у тому, що при 

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 
окремо компоненту. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі в 
процесі розробки ДПТ відсутні. Можливі короткострокові негативні наслідки 
в процесі будівельно-монтажних робіт з причини залучення механізмів та 
транспорту з використанням двигунів внутрішнього згорання, виконання 
зварювальних робіт. 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планової 
діяльності передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 

Вплив на водні ресурси. Планова діяльість передбачає не суттєвий вплив 
на водні ресурси виконання заходів, реалізація яких не призведе до 
збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. 

Відходи. Планова діяльність не передбачає виконання заходів, реалізація 
яких призведе до збільшення обсягів утворення відходів. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не 
передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких 
загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали земні та інші подібні 
загрози. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності 
не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного 
впливу на біорізноманіття та рекреаційні зони. 
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Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не 
призведе до негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної 
спадщини. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не 
передбачає появу нових ризиків для здоров’я населення. 

Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає 
послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі 
екологічної безпеки. 

При проведені планової діяльності буде можливе під час здійснення 
моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад 
та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня 
небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; 
оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація планової 
діяльності 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. 

Реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на 
соціально-економічний розвиток території та незначний вплив на довкілля. 
7.Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування 

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві 
об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні 
високоефективні технології та матеріали. 

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких 
включає: 

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 
земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.; 

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарних 
розривів, озеленення та ін.; 

- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, 
нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 

- захисні заходи. 
Проектом передбачено ряд заходів із захисту навколишнього 

середовища. 
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Заходи, які передбачається вжити для зменшення навантаження на 
навколишнє середовище при будівництві та експлуатації об’єкту 

планової діяльності 

№ Сфера 
впливу 

Потенційні впливи 
планової діяльності Заходи по скороченю негативного впливу 

1 2 3 4 
Будівництво об'єкту планової діяльності 

1 Повітряне 
середовище 

Викиди в атмосферу 
внцтрішнього 
згорання техніки, 
задіяної під час 
виконання 
будівельних робіт 

При будівництві автомийки та станції 
технічного обслуговування навантаження 
на атмосферне середовище носить 
тимчасовий характер, тривалість 
якого визначається розрахунковим 
терміном проведення будівельних робіт. 
Проектом не передбачається (заборонено) 
застосовувати в процесі будівництва 
речовини, будівельні матеріали, які не 
мають сертифікатів якості України. До 
експлуатації допускати машини та 
механізми виключно у справному 
технічному стані. Здійснювати постійний 
екологічний контроль процесу будівництва. 

2 Водне 
середовище 

Скиди у 
поверхневі водні 
об’єкти відсутні. 
Можливий вплив 
на підземні водоносні 
горизонти. 

З метою зменшення впливу на підземні 
води передбачити: 
-транспортування та збереження сипучих 
матеріалів у спеціальних контейнерах; 
-своєчасне та якісне упорядкування 
постійних, тимчасових під’їзних зовнішніх 
та внутрішніх автодоріг на майданчиках (до 
початку будівництва); 
-передбачити вивіз та утилізацію 
будівельних відходів та рекультивацію 
земель після завершення будівництва; 
-по закінченню будівництва здійснити 
благоустрій території з відновленням 
рослинного покрову; 
-забезпечити облаштування тимчасової 
огорожі будівельного майданчика. 

3 
Геологічне 
середовище 
та грунт 

Можливе 
забруднення 
будівельними 
відходами та 
проливами 
нафтопродуктів 

З метою охорони геологічного середовища 
та грунту передбачені наступні заходи: 
-транспортування товарного бетону та 
розчину централізовано в автосамоскидах із 
закритими кузовами або в спеціальному 
автотранспорті; 
-транспортування на будмайданчик 
бітумних матеріалів проводити 
автогудронаторами при виконанні 
ізоляційних і покрівельних робіт. 
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4 Рослинний та 
тваринний 
світ 

Вплив 
прогнозується 
незначний і 
носитиме 
тимчасовий 
характер 

Прямий вплив на існуючий рослинний 
покрив буде проявлятися при знятті 
грунтово-рослинного покриву з території 
будівництва і в пошкодженні рослинності 
транспортними засобами та будівельною 
технікою на прилеглій території. Дана дія 
носить тимчасовий характер та не 
зачіпатиме існуючих зелених насаджень. По 
завершенню тимчасовий характер. 
будівельних робіт територію, прилеглу до 
об’єкту планової діяльності, упорядкувати. 

5 Соціальне 
середовище Вплив відсутній - 

6 Техногенне 
середовище 

Вплив 
передбачається 
незначний і носитиме 
тимчасовий характер 

Інженерні мережі і пов’язані з ними 
споруди виконати згідно затвердженого 
графіку виконання робіт 

Експлуатація об’єкту планової діяльності 
1 Повітряне 

середовище 
Викиди в 
атмосферу від 
котелень 

З метою дотриманя санітарно-гігієнічних 
умов праці, а також покращення умов 
розсіювання забруднюючих речовин у 
атмосферному повітрі перебачити 
встановлення ефективної припливно- 
витяжної вентиляції на об’єктах 
проектування. 

2 Водне 
середовище 

Скиди у 
поверхневі водні 
об’єкти відсутні. 
Можливий вплив 
на підземні 
водоносні 
горизонти. 

Заходи щодо попередження забруднення 
підземних водоносних горизонтів: 
-своєчасно проводити ремонт дорожнього 
покриття з метою зменшення інфільтрації 
забруднених навфтопрудуктами 
поверхневих стічних вод в грунти та 
грунтові води; 
-дозувати внесення на тверді покриття 
протиожеледні суміші; 
-своєчасно проводити профілактичні та 
ремонті роботи щодо герметичності 
ємкісних споруд для накопичення стічних 
вод; 
-об’єктам автотранспортного обслуго-
вування передбачити водонепроникне 
покриття; 
Забруднення підземних вод можливе при 
недотриманні технологій або за рахунок 
людського фактору. Передбачити належну 
виробничу дисципліну та контроль 
відповідних інстанцій та посадових осіб. 

3 Геологічне 
середовище 
та грунт 

Можливе забруднен-
ня твердими побуто-
вими відходами та 
проливами 
нафтопродуктів 

Влаштування з природного покриття 
проїзної частини, гідроізоляції 
споруд для зберігання води, бетонування 
стоянок автотранспорту, встановлення 
площадки для контейнерів ТПВ. 
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4 
Рослинний та 
тваринний 
світ 

Вплив 
прогнозується 
мінімальний 

- 

5 Соціальне 
середовище 

Прогнозується 
позитивний вплив 

Будівництво автомийки та станції 
технічного обслуговування  надає нові 
робочі місця. 

6 Техногенне 
середовище 

Проектований об’єкт 
приноситиме частку 
техногенного 
навантаження на 
оточуюче 
середовище, що 
знаходиться в зоні 
його впливу, проте 
техногенний тиск, що 
прогнозується не 
призводить до змін та 
деградації існуючого 
середовища 

- 

 
8.Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення 
такої оцінки) 

У контексті стратегічної екологічної оцінки були вивчені наступні 
альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище: 

а) Варіант нульової альтернативи - не затвердження документа 
державного планування, призведе до неможливості розвитку економіки 
селища, веде до неефективного використання наявних резервних земельних 
ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ситуації планової діяльності в 
цілому вздовж головної магістралі міста або повної відсутності впливу на 
ділянку. Територія так й залишиться незабудованою, відповідно проектних 
задумів використовуватися не буде. У випадку, якщо документ державного 
планування не буде затверджено, стан навколишнього середовища не 
зміниться. 

б) Варіант реалізації проекту детального плану - дозволить 
задовольняти потреби громади, сприятиме конкуренції, покращить якість 
послуг, надасть можливість оновити містобудівну документацію та 
благоустроїти частину території селища. Таке використання території є більш 
рентабельним, та при дотриманні всіх прийнятих в детальному плані рішень, 
зокрема формування земельної ділянки, формування забудови, благоустрій 
ділянки й території в цілому (висадження високорослих дерев) організація 
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території зливових стоків та очищення стоків та встановлення системи 
оборотного водопостачання на автомийці, є більш доцільним та екологічно 
безпечним в цілому. 

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

9.Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля,  

у тому числі для здоров’я населення 
Організація моніторингу детального плану території рекомендується 

шляхом здійснення наступних заходів: 
- Порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними 
показниками, в яких реалізуються заходи планової діяльності, один раз на 
рік на підставі результатів державного статистичного спостереження; 
У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз 

на предмет зв’язку з реалізацією заходів планової діяльності: 
- Порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів 
планової діяльності, зокрема рівня викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі 
результатів державного статистичного спостереження. 

План екологічного моніторингу. 
План екологічного моніторингу Положення щодо створення системи 

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

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму 
офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених 
звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. 
Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде 
здійснюватись шляхом періодичного (не менше одного разу на рік) аналізу 
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статистичних даних щодо якості компонентів навколишнього природного 
середовища та показників захворюваності населення на територіях, 
прилеглих до ділянки, на яку розповсюджується дія документу державного 
планування. Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, 
лабораторних) заходів моніторингу не передбачено. 

Розвиток державної системи моніторингу довкілля є складовою 
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
спрямованої на забезпечення конституційного права громадян на безпечне 
середовище існування. Моніторинг довкілля є дієвим засобом реалізації 
природоохоронної політики, слугує виробленню науково-обґрунтованих 
управлінських рішень щодо створення екологічно і техногенно безпечних 
умов життєдіяльності населення, збереження довкілля, забезпечення 
раціонального природокористування, створення достовірної інформаційної 
бази для прогнозування і запобігання екологічних небезпек. Об’єктивну 
інформацію про стан навколишнього середовища можна отримати лише на 
підставі багаторічного системного спостереження за змінами компонентів 
геосистем, які можуть бути спричинені як природною мінливістю систем, так 
і антропогенним впливом на них. 

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

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів 
даного документу держаного планування є забезпечення того, що всі заходи 
пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та є 
ефективними і достатніми. 

Проектом будівництва передбачити ресурсозберігаючі рішення щодо 
використання води, землі, електроенергії. 

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів 
даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи 
пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються й 
будуть ефективними та достатніми. 

Внутрішній моніторинг. 
 Перед початком будівництва буде призначено фахівця, який буде 

відповідальним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час 
будівельних робіт. Також ця людина буде підпримувати регулярний контакт 
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не тільки із державними контролюючими органами, а й начальником відділу 
охорони навколишнього природного середовища, начальником відділу 
охорони праці та особою, відповідальною на підприємстві за зв’язок із 
громадськістю та корпоративну соціальну відповідальність.  

Зовнішній моніторинг та оцінка. 
Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами 

органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної 
інспекції України, Держспоживслужби та Держпраці України), місцевого 
самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками 
кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. 

Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль 
підприємства шляхом проведення планових та позапланових перевірок із 
залученням інших зацікавлених сторін. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання 
мають право долучатись до контролюючих органів  або відвідувати об’єкт 
самостійно відповідно до вимог  біобезпеки, що встановлені на підприємстві 
будуть публікувати на власному сайті сканкопії результатів лабораторних 
досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в 
рамках  моніторингу, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після 
отримання їх оригіналів. 
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (на наявності) 
Проектні пропозиції детального плану території не матимуть 

транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку 
розробляється детальний план території розташована на значній відстані від 
межі сусідніх держав. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої 
пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

Об’єктом планової діяльності є автомийка та станція технічного 
обслуговування розташованої між вулицею Центральна та вулицею Садова в 
межах смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області. 

Земельна ділянка на якій запроектовано об’єкт має кадастровий номер – 
3524955100:50:064:0002  площею -  0.1000 га. 

На проектованому майданчику будівництва передбачається розміщення 
таких об’єктів: 

- Майстерня сервісного технічного обслуговування; 
- Бокси мийки з навісом; 
- Будівля охорони; 
- Локальна очисна споруда. 
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Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на 
території ДПТ передбачається від існуючих електричних та водопровідних 
мереж. Проектом передбачається підключення об’єкту до централізованої 
мережі водопостачання селища, вода з якої буде використовуватися для 
господарсько-побутових та протипожежних потреб. Для питних потреб буде 
використовуватися привозна бутильована питна вода.  

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 
електророзподільної системи селища,  згідно технічних умов 
експлуатаційних служб.  

Опалення приміщення станції технічного обслуговування  пропонується 
переважно локальними засобами (індивідуальні топкові обладнані сучасними 
електрокотлами, котлами на газовому паливі або котлами на твердому 
паливі). Є можливість підключення до системи газопостачання. Вибір типу 
котлів і обладнання вирішується на наступних стадіях проектування. 

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту 
внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх 
очистки на запроектованих локальних очисних спорудах. Очищені стоки 
передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням. 

Враховуючи рельєф місцевості дощові води з території передбачається 
здійснювати відкритою водовідвідною системою. 

Під час функціонування об’єкту передбачається організація роздільного 
збору побутових відходів, (тимчасове збирання у контейнери об’ємом 1,1 м3 ) 
Вивезення відходів передбачається спеціалізованими організаціями згідно 
укладених договорів про надання послуг вивезення відходів та по мірі 
необхідності. 

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних 
відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Пісок, яким будуть посипатись нафтопродукти у разі розливу, буде 
зберігатись у герметичній ємності і по мірі накопичення вивозитись 
спеціалізованими організаціями згідно укладеного договору про надання 
послуг. 

Вся викошена трава з території повинна вивозитися спеціалізованою 
організацією в місця утилізації. Категорично заборонено спалювання 
скошеної трави на території. 

Проектом передбачається виконати такі заходи з інженерної підготовка 
та інженерного захисту як вертикальне планування території та поверхневе 
водовідведення. 

 



 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 



Додаток 1

Завдання та оперативні цілі національних та регіональних 
програм 

Цілі визначені проектом  розробки генерального 
плану Рівень відповідності 

     Закон України "Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року" ставить цілі 
та завдання, серед яких є:
- формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 
споживання та виробництва
- забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу 
України
- забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття 
рішень щодо соціально-економічного розвитку України

- зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на 
екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення

- удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного 
управління
     Національний план управління відходами до 2030 
року затверджений розпорядженням КМУ від 20 лютого 2019 р. 
№117-р
 - створення ефективної системи збирання та вивезення побутових 
відходів
- створення інфраструктури та відновлення побутових відходів
- створення інфраструктури для видалення побутових відходів
Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки 
затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради №743 від 12 
березня 2020 року ставить цілі:
1) Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка 
розвивається на засадах смарт-спеціалізації;
2) Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 
населення; 
3) Сталий розвиток усіх територій; 
4) Збереження екосистем та поліпшення екологічної 
інфраструктури.

Рішення містобудівної документації 
відповідають цілям та завданням визначених на 
державному рівні

Метою будівництва запроектованого об'єкту є 
підвищення якості життя населення, створення нових 
робочих місць, збільшення кількості послуг, що 
надається населеню, підвищення показників 
соціально-економічного розвитку

Рішення містобудівної документації відповідає 
цілям визначених Стратегією

Цілі національної політики та їх відображення в проекті детального плану

Рішення містобудівної документації не 
відповідає цілям, оскільки на підставі вимог 
закону України повинна бути розробленна  
програма регіонального значення, цілі якої 
будуть враховані в ПДД

-

Під час функціонування об’єкту передбачається 
організація роздільного збору побутових відходів, 
(тимчасове збирання у контейнери об’ємом 1,1 м3 ) 
Вивезення відходів передбачається спеціалізованими 
організаціями згідно укладених договорів про 
надання послуг вивезення відходів та по мірі 
необхідності.
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