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СЕО – стратегічна екологічна оцінка.
ДДП – документ державного планування.
ЄС – Європейський Союз.
ТПВ – тверді побутові відходи.
ГДК – гранично допустима концентрація.
ГДВ – граничнодопустимий викид.
ГДС - граничнодопустимий скид.
ОС – очисні споруди.
НПС – навколишнє природне середовище.
ВРХ – велика рогата худоба.
ТПВ – тверді побутові відходи.
МВВ – місце видалення відходів.
ОДА – обласна державна адміністрація.
ЗУ – Закон України.
ВКУ – Водний Кодекс України.
ЗМІ – засоби масової інформації.
ШКТ - шлунково-кишковий тракт людини.
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ВСТУП
В сучасних умовах форсованого розвитку суспільства все більшого
значення у міжнародній, національній та регіональній політиці набуває
концепція сталого розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної
та екологічної складових розвитку. Поява та розвиток цієї концепції пов’язані
із нагальною необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахуванням
екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо
соціально-економічного розвитку країн загалом і населених пунктів окремо.
Стратегічна екологічна оцінка планів і програм дає можливість
зосередитися на всебічному аналізі можливого негативного антропогенного
впливу планованої діяльності на компоненти навколишнього природного
середовища та використовувати результати цього аналізу для запобігання,
уникнення або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного
планування.
Стратегічна екологічна оцінка – це якісно новий інструмент реалізації
екологічної політики, який базується на простому, але вкрай ефективному
принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на
стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження
стратегічної ініціативи. Основоположною метою проведення стратегічної
екологічної оцінки є забезпечення високого рівня безпеки населення, охорони
довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку документів
державного планування: стратегій, програм, планів, схем тощо з метою
забезпечення збалансованого розвитку країни.
Метою СЕО – сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони
довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я,
інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження
документів державного планування.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування
виконується згідно вимог Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів
державного планування.
СЕО застосовується, як системний процес для всебічного оцінювання на
етапі проекту документу державного планування, що передбачає розгляд
можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх
інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.
На даному етапі розвитку сучасної державної екологічної політики
України, створені та розвиваються всі передумови для імплементації процесу
стратегічної екологічної оцінки пов’язані з розвитком стратегічного
планування та національної практики застосування екологічної оцінки.
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні
Основними міжнародними правовими документами щодо розробки,
впровадження та забезпечення виконання СЕО є Протокол про стратегічну
екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище
у транскордонному контексті, 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.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», метою якого є
встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування на довкілля, був
прийнятий Верховною Радою України 20 березня 2018 року. Законопроект,
розроблений спираючись на принципи, зазначені Декларацією Ріо-деЖанейро щодо навколишнього середовища та розвитку, Всесвітнього саміту
зі сталого розвитку, а також на Порядок денний на XXI століття, пам’ятаючи
та підтверджуючи Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля. Беручи до уваги даний закон, варто зазначити, що він визначає
стратегічну екологічну оцінку в процедурному аспекті: СЕО – це процес
визначення, опису та оцінювання наслідків виконання ДДП для всіх
компонентів
НПС
(атмосфери,
гідросфери,
враховуючи
також
біорізноманіття) і в тому числі для здоров’я і життя кожного громадянина,
виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання та ліквідації
можливих негативних наслідків, яка включає в себе визначення обсягу СЕО,
складання звіту про СЕО, проведення громадських обговорень та
консультацій, враховуючи у свою чергу у ДДП звіту про СЕО, результатів
громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження
ДДП. Інакше кажучи, мета проведення стратегічної екологічної оцінки
першочергово полягає в тому, щоб розробити стратегії, плани та програми
більш «зеленими», тобто мінімізувати їхній можливий загрозливий вплив на
кожному із етапів: розробки, впровадження та функціонування на довкілля та
на стан здоров’я населення, а також максимально збільшити їхній позитивний
вплив.
Методологія проведення СЕО
Для забезпечення ефективності здійснення СЕО рекомендується
дотримуватись таких методологічних принципів:
 СЕО має бути частиною процесу розроблення проекту ДДП, а
процес стратегічного планування має базуватись на інтеграції
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економічних, соціальних, екологічних цілей та завдань розвитку
територіальних громад;
 під час проведення СЕО необхідно першочергово сконцентруватись
на основних екологічних проблемних питаннях, які виникають на
різних стадіях розробки ДДП – саме це дасть змогу провести СЕО
більш професійно та мудро;
 у процесі здійснення СЕО доцільно оцінити обґрунтоване коло
альтернатив і визначити найоптимальніший
сценарій
для
забезпечення максимально
можливого
рівня
збереження/відновлення/утвердження екологічної безпеки та
збереження здоров’я населення;
 доцільним буде створити можливості для участі громадськості у
процесі здійснення СЕО починаючи з найбільш ранньої його стадії,
коли ще існують альтернативні та компромісні варіанти вирішення
проблемних питань.
Для того, щоб досягти мети СЕО, слід дотримуватись вищевказаних
принципів у їх сукупності, оскільки це дасть можливість організувати якісний
робочий процес, який буде відповідати вимогам національного та
міжнародного законодавства у сфері стратегічної екологічної оцінки.
Етапи проведення СЕО:
Етап 1. Підготовчий.
1.1. Ухвалення рішення про проведення СЕО.
1.2. Створення Робочої групи з СЕО.
1.3. Визначення природоохоронних органів та органів охорони здоров’я,
які будуть брати участь у консультаціях.
1.4. Інформування громадськості про початок процесу СЕО
та
формування Робочої групи з СЕО.
Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО.
2.1. Визначення ключових екологічних проблем.
2.2. Визначення просторових і часових меж оцінки.
2.3. Проведення консультацій з природоохоронними органами та
органами охорони здоров’я щодо того, яка інформація має бути включена до
екологічного звіту.
Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території села.
3.1. Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля.
3.2. Проведення SWOT-аналізу, що дасть можливість виявити сильні та
слабкі сторони екологічної ситуації на потрібній території
3.3. Проведення аналізу трендів стану довкілля. Якісна оцінка
екологічних проблем розвитку села в минулому (з наголосом на головні
тенденції та очікувані проблеми) є основою для початку розроблення
документації з СЕО.
Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на
довкілля та відповідність регіональним екологічним цілям).
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4.1. Оцінка ступеню врахування регіональних екологічних цілей в
стратегічних і оперативних цілях ГП, використовуючи екологічне
законодавство, регіональні стратегічні документи та екологічні програми.
4.2. Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей для
збору зауважень і пропозицій для подальшого їх врахування.
4.3. Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного
характеру, які часто обумовлені синергетичною взаємодією економічних,
адміністративних, демографічних і соціально-культурних чинників, а також
рівнем розвитку промисловості, сільського господарства, науки та технологій.
4.4. Проведення оцінки впливу ГП на складові довкілля та на стан здоров’я
й добробут населення.
Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача на затвердження.
5.1. Підготовка екологічного звіту. Обговорення документації, збір і
врахування пропозицій зацікавлених органів влади та громадськості.
5.2. Розроблення остаточного проекту документації з СЕО та передача в
міську раду для розгляду та ухвалення із зазначенням, які рекомендації були
враховані, а які – ні і чому.
5.3. Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації.
Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження на довкілля.
6.1. Створення системи моніторингу та оцінки впливу на довкілля.
6.2. Утворення робочого органу з моніторингу впливу на довкілля, який у
свою чергу також повинен забезпечити доступ громадськості та органів влади
до результатів моніторингу.
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
2.1. Зміст документу державного планування
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 та
благоустрою, цивільного захисту місцевості та громадян від небезпечних
природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного
середовища, охорони та збереження культурної спадщини, а також
послідовної реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Послідовність виконання робіт із розробки генерального плану
визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та
завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної
документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням
із розробником.
Стратегічна екологічна оцінка була розроблена для документу
державного планування, а саме для генерального плану села Сигнаївка,
головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування
та забудови й/або іншого використання території населеного пункту, котрий
розробляється та затверджується в інтересах жителів с. Сигнаївка з
урахуванням державних, громадських, а також приватних інтересів.
Генеральний план населеного пункту та його стратегічна екологічна
оцінка були розроблені на підставі рішення про розробку генерального плану
села Сигнаївка (Додаток А) та рішення про розробку СЕО села Сигнаївка
(Додаток Б).
Строк дії даного генерального плану не обмежується, а сам документ
складається із текстових та графічних матеріалів.
2.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час
розроблення документу державного планування проекту генерального
плану села Сигнаївка Шполянського району Черкаської області
В рамках проведення процедури СЕО проекту був розроблений проект
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу
державного планування проекту генерального плану села Сигнаївка
Шполянського району Черкаської області який було розміщено на офіційному
сайті
Шполянської
районної
державної
адміністрації:
http://shpolyanska.rda.org.ua./.
Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО
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(15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не
надходило.
2.3. Зв’язок проекту Генерального плану села Сигнаївка із іншими ДДП
В підрозділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що
діють на регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають
передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній
документації. Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі
розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.
Головні стратегічні документи, що мають відношення до проекту
Генерального плану с. Сигнаївка перераховані нижче:
o
Обласну програму "Питна вода Черкащини" на 2006-2020 роки
(Рішення обласної ради № 25-5/ІV від 02.12.2005);
o
Програма розвитку галузі свинарства Черкаської області на 20102020 роки (Рішення обласної ради № 3-7/VI від 28.12.2010);
o
Обласна цільова програма «Село Черкащини – 2020» (Рішення
обласної ради № 9-1/VI від 22.11.2011);
o
Програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської
області на 2014-2020 роки (Рішення обласної ради № 28-3/VI від 30.01.2014);
o
Стратегія регіонального розвитку Черкаської області на період до
2020 року (Рішення обласної ради № 38-1/VI від 05.03.2015);
o
Програма
підтримки
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року
(Рішення обласної ради № 39-4/VI від 24.04.2015);
o
Обласна програма охорони навколишнього природного
середовища на 2016 – 2020 роки (Рішення обласної ради № 5-2/VIІ від
03.06.2016);
o
Програма з охорони і підвищення родючості ґрунтів Черкаської
області «Родючість 2016-2020» (Рішення обласної ради № 9-6/VIІ від
07.10.2016);
2.4. Аналіз реалізації попередньої містобудівної документації
Попередній Генеральний план села Сигнаївка не є представленим, тому є
неможливим процес проведення аналізу містобудівної документації.
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РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
3.1. Економіко-географічні особливості села Сигнаївка
Село Сигнаївка входить до складу Сигнаївської сільської ради та є його
адміністративним центром. Знаходиться в північно-східній частині
Шполянського району, а також за 7 км на північний схід від районного центру
– м. Шпола та за 67 км на південний захід від міста Черкаси. Найближчими
населеними пунктами до с. Сигнаївка є: в напрямку на північ – с.Надточаївка,
в напрямку на схід – с. Станіславчик, на південному сході – с. Матусів, в
напрямку на південний захід – с. Мар’янівка.
Площа села Сигнаївка складає 765,89 га. За переписом 2001 року
чисельність населення в селі складала 1990 осіб. За даними Сигнаївської
сільської ради чисельність населення станом на 1 січня 2019 року складає 1894
особи (Додаток Е).
Село Сигнаївка розміщене в межах Придніпровської височини, тому
територія населеного пункту складається зі значної кількості пагорбів із
загальним підняттям поверхні. Загальний ухил рельєфу території направлений
до водних об’єктів. Село знаходиться у лісостеповій зоні.
Клімат помірно-континентальний. У межах населеного пункту
поверхневі води представлені р. Гнилий Ташлик та ставками.
Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами глибокими
малогумусними, що сформувалися на лесах і лесовидних суглинках, що
характеризуються досить високою родючістю, сприятливою для ведення
сільського господарства рослинницького напрямку, зокрема, вирощування
ряду хлібних зернових культур (пшениці, ячменю, жита).
Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України, с.
Сигнаївка відноситься до території середньої складності будівельних умов
освоєння.
Через село Сигнаївка проходять залізничні колії, а в східній частині села
розміщена залізнична станція «Сигнаївка». Також через населений пункт
проходить траса автомобільної дороги національного значення
Н-16
сполученням Золотоноша - Черкаси - Сміла – Умань (Додаток Є).
В селі наявні 1 багатоквартирний будинок (8 квартир) та 1016 садиб
(Додаток Ж).
В селі Сигнаївка наявні адміністративні, комунальні, виробничі та
рекреаційні об’єкти (Додаток З, И) на яких працюють жителі села ( Додаток І).
Шполянський район займає вигідне географічне положення та
знаходиться у північно-східній частині Черкаської області. В районі наявна
висококваліфікована робоча сила, розвинута транспортна та енергетична
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інфраструктура, що в свою чергу сприяє до розвитку різних галузей
економіки.
Село Сигнаївка електрифіковане та газифіковане. Проведений радіо та
телефонний зв’язок.
3.2. Природні умови та ресурси
Територія села Сигнаївка розташована у північно-східній частині
Шполянського району Черкаської області, у лісостеповій зоні. Поверхня
представляє собою хвилясту рівнину, яка розчленована балками та ярами.
Загальний ухил рельєфу території направлений до водних об’єктів.
Кліматичні умови
Клімат помірно-континентальний. Тривалість сонячного сяйва від 2100
до 2200 годин.
Середня температура повітря від 8 до 9 °С (рік). Середня місячна (січень)
температура повітря від -6 до -5. Середня місячна (липень) температура
повітря від 20 до 21 °С. Абсолютний мінімум температури повітря від -36 до 34 °С. Абсолютний максимум температури повітря від 38 до 40 °С.
Температура поверхні ґрунту в липні - від 24 до 26 °С, в січні - від -7 до
-6 °С.
Атмосферний тиск на рівні моря від 1012 до 1013 гПа (липень) та від
1020 до 1021 гПа (січень).
Середня кількість опадів від 550 до 600 мм. Середня кількість опадів
(квітень-жовтень) від 350 до 400 мм. Середня кількість опадів (листопадберезень) від від 175 до 200 мм. Добовий максимум опадів менше 150 мм.
Середня кількість днів з відносною вологістю повітря 30% і менше від
30 до 40. Середня кількість днів з відносною вологістю повітря 80% і більше
від 100 до 120.
Середня кількість днів із сніговим покривом від 80 до 90. Середня з
найбільших висот снігового покриву від 20 до 30 см за постійною рейкою.
Середня кількість ясних днів від 30 до 40. Середня кількість похмурих
днів від 110 до 120.
3.3. Геологічна будова
Найдавнішими відкладами є докембрійські, які утворилися в докембрії
(Архей-Протерозой). Вони залягають по всій території Черкащини, оскільки
та лежить на платформі. Причому залягають вони на різних глибинах.
Особливо їх можна добре простежити у долинах рік, які порозмивали верхні
пухкі частини Українського щита. Найбільш поширеними на території району
є кайнозойські відклади, особливо відклади четвертинного періоду. Вони
представлені
льодовиковими,
водно-льодовиковими,
еоловими
та
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алювіальними відкладами.
Водно-льодовикові відклади (піски, глини, галечник тощо)
утворювалися внаслідок діяльності талих вод льодовиків.
Алювіальні відклади (піски, глини, гравій, супіски, суглинки)
формуються постійними водними потоками (річками). Ними складені заплави
та тераси річок.
Отже, загальна характеристика геологічної будови має істотне значення
в плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом
характеристики є четвертинні відклади, які покривають територію c.
Сигнаївка.
3.4.Рельєф
Територія Шполянщини, як і майже вся Черкаська область, повністю
знаходиться в межах Східноєвропейської рівнини, на Північно-Східній
Придніпровській височинні. Сформувалась ця височина внаслідок різних
екзогенних впливів, в тому числі і давнім зледенінням. Давнє зледеніння –
процес поширення площі льодовика, який пов’язаний із зміною клімату.
Льодовик пройшов Україною 250 тисяч років тому назад. Рухався він із
Скандинавії та посунув по Дніпру аж до сучасного Дніпропетровська,
«захопивши у свій полон» і Черкаську область. А край цього гіганта проходив
між Шполою і Сигнаївкою.
Рельєф території населеного пункту – широкохвилястий, розчленований
балками. Ґрунтові води залягають на глибині 6 метрів, а в пониженні на
глибині 0,5-3,0 м. Ґрунтоутворюючі породи представленні лесовидними
породами, делювіальними та алювіально-делювіальними відкладами (Додаток
Й). У геологічному відношенні район досліджено не достатньо.
3.5.Мінерально-петрографічний склад
За мінерально-петрографічним складом піски однорідні. В пісках
родовища переважає кварц порядку 90 – 95%, польовий шпат присутній у
кількості 2 – 5%.
Кварц безбарвний з гладкою поверхнею, обкочений та напівобкочений.
Польовий шпат представлений плагіоклазом та калієвим польовим
шпатом рожевого кольору, прозорий та напівпрозорий, напівобкочений,
інколи вивітрений, молочно-білого кольору.
Радіаційні властивості пісків дають можливість використання їх в усіх
видах будівельних робіт без обмежень.
Породи покрівлі представлені грунтово-рослинним шаром, суглинками
і можуть розглядатися як супутні корисні копалини, необхідні для засипки
відпрацьованого простору кар’єру та його рекультивації.
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Гідрогеологічні та гірничотехнічні умови родовища прості. Корисна
копалина знаходиться вище рівня підземних вод. Діючий кар’єр знаходиться у
сухому стані.
Площа розвіданого родовища піску знаходиться на малопродуктивних
землях. Площа родовища в плані має просту форму, наближену до форми
трапеції.
Загальна площа родовища становить 12 га.
Територія Шполянщини входить до складу Придніпровського
буровугільного басейну. Але розробки бурого вугілля у Шполянському районі
не проводяться. Слід зазначити, що у суміжних районах із Шполянським
(Звенигородський район, с. Богачівка, Новомиргордський район, с.Мокра
Калигірка) такі розробки бурого вугілля ведуться. Зважаючи на те, що у районі
дуже родючі чорноземні ґрунти, очевидно що будувати тут кар’єри є не зовсім
рентабельним.
На території Шполянського району поширені жовті глини. Вони містять
багато силікатів алюмінію і марганцю з залізом, калієм, натрієм і органічними
речовинами. Головні хімічні компоненти глини: SіO2 (30–70 %), Al2О3 (10–
40 %), Н2O (5–10 %), крім того присутні Fe2O3 (FeO), TіO2, CaO, MgO, К2O,
Na2O, CO2 та інші.
3.6.Гідрогеологічні умови
В геоморфологічному відношенні територія села приурочина до схилу
водно-льодовикової прохідної долини.
Водовмісними породами для грунтових вод є малодебітні неогенові
відклади, представленні дрібнозернистими пісками. З поверхні водоносний
горизонт перекритий товщею суглинків і глин потужністю до 142 м, у т.ч. глин
-7-9 м. Водоносний горизонт використовується місцевим населенням для
побутових потреб за допомогою шахтних колодязів глибиною від 12 до 18 м.
Статичні рівні води встановлюються на глибині 10-12 м в залежності від
рельєфу місцевості. Стовб води в колодязях коливається в межах 2-3 м.
Основним водоносним горизонтом для забезпечення господарськопобутових потреб населення та господарств є водоносний горизонт
кристалічних порід докембрію, представлений дрібнозернистими гранітами,
які залягають на глибині 32-49 м. Води напірні, статичний рівень
встановлюється на глибині 6-20 м.
Також зустрічаються водоносні горизонти та складаючі їх породи у
тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію: архею, архею - нижнього
протерозою, коростенського комплексу середнього протерозою. В основному
граніти і їх мігматити, на окремих ділянках гнейси, кристалічні вапняки,
кварцити, сланці, амфіболіти, габро-діорити, грано-діорити, плагіограніти,
габро, габро-діабази, габро-норіти, анортозити і ін. Осадково-метаморфічна
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товща - пісковики, сланці, кварцити, діабазові порфірити, кварцові порфіри.
Відклади, в яких формується основна маса підземного стоку:
докембрійські та олігоценові (фліш).
Модуль експлуатаційних запасів підземних вод від 0,5 до 0,1 л/сек із км2.
Основний іонний склад і мінералізація вод верхніх частин земної кори
(до глибини розкриття свердловинами): гідрокарбонатні, кальцієві, залізисті
на півночі і гідрокарбонатно-кальцієво-магнієво-натрієві на півдні.
Мінералізація до 1 г/л.
Середня багаторічна жорсткість підземних вод від 6 до 9 мг/л.
Середній багаторічний вміст йоду у ґрунтових водах від 4 до 5 мг/л.
Середній багаторічний вміст фтору у підземних водах менше 0,5мг/л.
3.7.Гідрологічні умови
Місце розташування і геоморфологічні особливості території визначили
її гідрологічні умови.
В межах населеного пункту поверхневі води представлені р. Гнилий
Ташлик та ставками.
Гнилий Ташлик — річка в Україні, в межах Шполянського і
Смілянського районів Черкаської області. Ліва притока Тясмину (басейн
Дніпра). Бере початок біля с. Сердегівки. Тече спочатку на південний схід,
потім на схід і далі — на північний схід. Впадає до Тясмину на південній
околиці міста Сміли. Довжина 67 км. Площа водозбірного басейну 572 км².
Похил річки 1,7 м/км. Долина трапецієподібна. Річище звивисте, завширшки
3—5 м. Використовується під рибництво. Споруджені ставки, вздовж берегів
створюються водоохоронні смуги (заліснення і залуження).
У межах території, що проектується, стаціонарні гідрологічні
спостереження не проводяться.
3.8.Ґрунтовий покрив
Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами глибокими
малогумусними, що сформувалися на лесах і лесовидних суглинках, що
характеризуються досить високою родючістю, сприятливою для ведення
сільського господарства рослинницького напрямку, зокрема, вирощування
ряду хлібних зернових культур (пшениці, ячміню, жита).
У долині річки сформувались лучно-болотні та солонцюваті ґрунти на
алювіальних та делювіальних породах.
Агровиробничі групи ґрунтів на території населеного пункту: чорноземи
типові глибокі малогумусні середньосуглинкові, чорноземи типові
слаборозмиті середньосуглинкові, чорноземи типові середньозмиті
середньосуглинкові, лучно-чорноземні середньосуглигкові ґрунти, лучно та
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чорноземно-лучні середньосуглинкові ґрунти, лучно-болотні та болотні
несушені ґрунти, намиті чорноземи середньосуглинкові, намиті лучні та
чорноземно-лучні середньосуглинкові ґрунти.
3.9. Характеристика

сучасного демографічного стану села

Існуюча чисельність наявного населення села становить 1894 особи.
Чисельність наявного населення села на кінець розрахункового періоду зросте
в 1,6 разів і становитиме, як очікується, 3000 осіб.
За прогнозом демографічної ситуації в Черкаській області в цілому, та в
Шполянському районі зокрема, кількість народжуваних у період з 2019 року
до 2039 року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 мешканців, а
кількість померлих перевищуватиме цей показник, що визначатиме від’ємний
природний приріст чисельності населення регіону (Додаток Л).
Механічний приріст населення села Сигнаївка в розрахунковий період
матиме позитивну тенденцію. Відповідно до прогнозу, за рахунок міграційних
процесів кількість мешканців села щорічно зростатиме на 51-60 осіб
(табл. 3.10.1.; табл. 3.10.2).
Таблиця 3.10.1.
Показники перспективного руху населення с. Сигнаївка у 2019-2039 рр.
За рік

2019-2023 2024-2028 2029-2033 2034-2039

Загальний приріст (+) чи зменшення (-) +256

+280

+300

+270

осіб
Таблиця 3.10.2
Перспективна динаміка зміни чисельності населення с. Сигнаївка у
2019-2039 рр.
осіб
За рік
Загальна кількість
постійного населення

2019

2024

2029

2034

2039

1894

2150

2430

2730

3000

На перспективу механічний приріст населення буде забезпечуватись за
рахунок осіб у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду
чисельність населення в цій віковій групі зросте з 1211 осіб у 2019 році до 1800
осіб у 2039 році.
Це сприятиме збереженню високої частки працездатного населення, яка в
перспективі продовжить становити понад 60% від загальної чисельності
населення.
Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного
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прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного
віку на момент закінчення розрахункового періоду для генерального плану
села Сигнаївка становитиме 0,283 особи старше працездатного віку у
розрахунку на 1 особу працездатного віку.
Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 1800 осіб,
кількість осіб старше працездатного віку становитиме 509, а молодше
працездатного віку – 691 особа: тенденція збільшення питомої ваги осіб
молодше працездатного віку (до 23%) та тенденція зменшення питомої ваги
групи населення старше працездатного віку (до 17%), що відповідає
загальному прогнозу ситуації в регіоні.
Основною умовою, що визначає динаміку чисельності населення в селі, є
природній і механічний рух населення.
Показник природного приросту населення в селі рік від року залишався
переважно негативним, як і механічний приріст населення. Спостерігалась
спадаюча тенденція.
Демографічні процеси в селі відповідають загальній тенденції
природного руху сільського населення Шполянського району, разом з тим
показники міграції населення рік від року не є стабільними.

17

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
Територія села Сигнаївка розташована в межах зон суттєвих екологічних
впливів на довкілля та знаходиться у відносно сприятливих екологічних
умовах. Екологічна ситуація Шполянського району у зв’язку з відсутністю
істотних джерел впливу на навколишнє середовище характеризується як
досить сприятлива.
Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього
природного середовища, на основі аналізу яких виконано екологомістобудівне обґрунтування перспективного розвитку території села.
4.1. Повітряний басейн
За метеорологічними умовами с. Сигнаївка відноситься до територій з
можливо підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та
несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (районування
України за потенціалом забруднення).
Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного
повітря в населеному пункті відсутні.
Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні
джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів
відбувається від пересувних джерел викидів. Головними стаціонарними
джерелами забруднення атмосферного повітря на даний час на території с.
Сигнаївка є ТОВ «КХП», залізничний та автомобільний транспорт.
Згідно ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися суб’єктом господарювання після отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Згідно з листа «Про надання зауважень та пропозицій» Управління
екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
№ 02/10-04-10/2491/02/10-04-10 від 05.12.2019 за даними наявними в
Управлінні на території с. Сигнаївка розміщено також майданчики «1, 2, 3
ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі», які здійснюють викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря. В даний момент є основним напрямом компанії - це
вирощування насіння соняшнику та кукурудзи. Іншими напрямками
діяльності є рослинництво, насінництво, тваринництво.
Згідно з листа «Про надання інформації по-суті поставлених питань, для
врахування при розробці генерального плану села Сигнаївка» Управління
екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
№ 02/10-02-15/2354/02/10-02-15 від 22.11.2019 Управління повідомляє , що на
території Сигнаївської сільської ради розміщено майданчики №1, 2 ТОВ
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«Шпола-Агро-Індустрі» та ТОВ «Сигнаївський комбінат хлібопродуктів», які
здійснюють свою діяльність при наявності дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Згідно даних Головного управління статистики у Черкаській області в
2016-2018 роках розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від
пересувних джерел не проводилися.
Іншим джерелом забруднювання повітряного басейну населеного
пункту виступає залізничний автотранспорт. Безпосередньо через село
проходить траса одноколійної електрифікованої залізниця сполученням
Городище – Ватутіно, на якій розташовується залізнична станція Сигнаївка.
Суб’єктом забруднення атмосфери є відпрацьовані гази дизельних двигунів
тепловозів. У них містяться оксид вуглецю, оксид і діоксид азоту, різні
вуглеводні, сірчистий ангідрид, сажа. Зміст сірчистого ангідриду залежить від
кількості сірки в дизельному паливі, а зміст інших домішок – від способу його
спалювання, а також способу надуву і навантаження двигуна. Вміст у
повітряному середовищі оксиду вуглецю, оксидів азоту, сірчистого ангідриду
може перевищувати гранично допустимі максимально разові концентрації для
атмосферного повітря. Це може свідчити про значне забруднення повітря
залізничних станцій відпрацьованими газами тепловозів на відстані 150 м від
станції оксиди азоту виявляються в таких концентраціях, що й на станції.
Суттєвим джерелом забруднення виступає автотранспорт, основна
частка викидів по селу припадає на пересувні джерела, переважно від
автотранспорту. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я
людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання
людини. Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно
зношеного транспорту, використання сумнівної якості пального, недосконалої
організації дорожнього-транспортному руху, стану дорожнього покриття та за
несприятливих метеорологічних умов. Транзитний транспорт, який рухається
по дорозі спричиняє шум, погіршує екологічний стан села та навантажує
магістральну мережу. За останні роки дана проблема навіть погіршилась, що
визначається також технічним зносом рухомого складу техніки та сумнівною
якістю пального. Серед забруднюючими речовин варто виділити окисли
вуглецю, окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів
забруднюючих речовин перш за все зумовлено збільшенням автотранспорту,
погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю
палива, відставанням темпів розвитку вулично-дорожньої мережі,
труднощами щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела
забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит).
Тенденція збільшення забруднення від пересувних джерел вважається
постійною протягом останніх років. Частка викидів від пересувних джерел,
якими в основній масі є автотранспортні засоби, із загального обсягу викидів
забруднюючих речовин на території що розглядається, становить близько 8790%.
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Зростання викидів забруднюючих речовин спричинених викидами
транспортних засобів в атмосферне повітря є дуже важливою тенденцією, і
ймовірно, продовжуватиметься, оскільки існує потенціал для подальшого
зростання рівня автомобілізації. Таким чином забруднення повітря на ділянках
магістральних вулиць з підвищеною інтенсивністю руху буде постійно мати
ризики негативного впливу на стан здоров'я населення, ґрунт та рослинність
прилеглих ділянок, оскільки рух транспорту має підвищену інтенсивність
протягом більшої частини тижня з невеликим зниженням у вихідні дні.
Унаслідок функціонування ТОВ «КХП» у атмосферу потрапляє
запилене повітря.
Враховуючи вплив різних галузей економіки на атмосферне повітря,
можна зробити загальний висновок, що основний вплив на якість повітря
відбувається в межах сельбищної території, через вплив автотранспорту, що
спричиняє також ризики шкідливого впливу на здоров’я населення. Тому
проблема забруднення повітря автотранспортними вважається пріоритетною і
її вплив на розвиток села розглядається як негативний.
Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система
організації дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор
забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від
багатьох складових.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо Генеральний план (проект
генерального плану ) не буде впроваджений.
У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений,
враховуючи його коригування та альтернативи, цілі не будуть досягнуті, що
призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та
санітарно-гігієнічних умов проживання населення. У майбутньому, зі
збільшенням кількості житлової забудови без належної системи опалення, без
оптимізації розміщення нових суб’єктів виробничої діяльності з урахуванням
екологічних вимог, а також комунальних підприємств, рівень забруднення
атмосферного повітря, швидше за все, матиме тенденцію зростання. Водночас,
якщо проект оновленого генерального плану не буде впроваджений, а нові
рішення щодо розбудови вулично-дорожньої мережі транзиту не будуть
реалізовані, вплив транспорту на атмосферне повітря і здоров'я населення буде
значно зростати, що знизить рівень комфортного проживання в цих районах.
4.2. Водні ресурси
В межах населеного пункту поверхневі води представлені р. Гнилий
Ташлик та ставками.
Ставки, які розташовані та території села мають загалом задовільний стан.
Основними проблемами для поверхневих водойм та підземних вод є наступні:
- відсутність чітко встановлених водоохоронних зон, прибережних
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захисних смуг та недотримання режиму їх використання (у відповідності до
Водного кодексу України, ст. 88) ;
- заростання, замулення водойм, зниження їх самоочисної здатності;
- заболочення окремих ділянок, в тому числі прилеглих до ставків;
- забруднення водойм переважно внаслідок змиву з городів, полів ґрунту
та добрив, водовідведення недостатньо очищених стоків з деяких існуючих
підприємств;
- потенційна загроза забруднення підземних вод через існування таких
об’єктів як сміттєзвалище, кладовище, норкова ферми.
Санітарний стан узбережжя водних об’єктів в межах населеного пункту
через неорганізовані зливові стоки, неналежного стану утримання територій
прибережних захисних смуг є незадовільним.
Населений пункт Сигнаївка не охоплений централізованим
водопостачанням.
Мешканці
села
користуються
індивідуальними
свердловинами і шахтними колодязями. Промислові підприємства мають
локальні системи водопостачання.
Невирішеним у с. Сигнаївка залишається питання збору та очистки
каналізаційних стоків, кількість яких щороку зростає. Централізована система
водовідведення у селі відсутня. Приватні будинки для збору госпфекальних
стоків обладнані дворовими вбиральнями і вигрібними ямами. Це може
призводити до нітратного і бактеріологічного забруднення водоносних
горизонтів.
В селі також відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та
снігових вод. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, потрапляють в яри та
балки, а згодом до поверхневих водотоків.
На даний період в межах села відсутня організована система
рекреаційного використання поверхневих водойм. Останні повинні мати
санітарно-екологічний паспорт з передбаченою охоронною зоною та
відповідним режимом водокористування.
Джерелом забруднення водотоків на території села є поверхневий стік,
який формується на території приватного сектору та виробничих майданчиках.
Поверхневі водойми в межах села отримують техногенне навантаження через
відсутність достатньо розвинутої зливової мережі та очисних споруд на їх
випусках, замуленість водойм, поширення стихійних смітників в заплавних
територіях.
Кладовище не є джерелом викидів забруднюючих речовин, але є
джерелом потенційного забруднення підземних вод.
Додатковим суттєвим фактором, що обумовлює незадовільний
екологічний стан водних об’єктів є багаторічне антропогенне навантаження
на екосистему річок. В кінцевому результаті це спричинило негативний
ефект на екологічний стан водних екосистем. Основною причиною
незадовільного стану водних об’єктів та прибережних ділянок річок є
уповільнений водообмін і застійні явища у штучно створених водоймах,
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через що водойми у заплавах річок в літній період зазнають інтенсивних
евтрофікаційних процесів з існуванням постійної загрози розвитку синьозелених водоростей та промерзання взимку, що свою чергу значно
послаблює природну здатність водойм до самоочищення. Окрім того існує
певний вплив господарської діяльності в заплавах річок, який насамперед
полягає у забрудненні водних ресурсів та засміченні берегів.
У майбутньому, без вжиття заходів для зменшення техногенного
навантаження на водні екосистеми, адаптації до змін клімату, продовжиться
тенденція до зниження якості води річок. Адже природна здатність річок до
самоочищення залежить в тому числі від загального річного водного стоку на
площі водозбірного басейну річки, який протягом останніх 10 років мав
тенденцію до скорочення.
Можна зробити висновок, що через відсутність системи збору дощових
вод, відсутність або неефективна робота локальних очисних споруд на
підприємствах, а також уповільнений водообмін і застійні явища на ділянках
водойм призводять до постійного забруднення поверхневих вод, що підвищує
ризики захворювань, що передаються водою при рекреаційному використанні
водойм в неорганізований місцях.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект оновленого
генерального плану не буде впроваджено.
Водопостачання - У короткостроковому періоді буде поступово
збільшуватися використання води. Це є наслідком потенційного зростання
економічної активності та зростання населення та темпів житлового
будівництва.
Згідно з визначеними генеральним планом необхідних на розрахунковий
період об’ємів водопостачання села, в найближчій перспективі виникне гостра
необхідність залучення нових ділянок водопостачання (підземних або
поверхневих джерел). Вирішення цього питання потребує виконання низки
адміністративно-правових,
проектновишукувальних,
технологічнобудівельних робіт та заходів. Якщо положення генерального плану, пов'язані
з водопостачанням, не будуть реалізовані, подальший розвиток житлової та
громадської забудови села, як і виробничо-промислового сектору, має дуже
обмежену перспективу.
Збір та очищення стічних вод – в майбутньому незначний відсоток
охоплення села мережею зливової каналізації, обумовлює подальше
забруднення водойм поверхневим стоком, що формується на території села.
Подальше зростання рівня автомобілізація буде збільшувати обсяги
потрапляння шкідливих речовин до екосистем річок. За умови відсутності
будівництва системи зливової каналізації та будівництва локальних очисних
споруд у місцях випуску, забруднення поверхневих і підземних вод а також
ґрунтів продовжуватимуться.
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4.3. Ґрунтове середовище та земельні ресурси

№
з/п
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
6.1

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
10

Територія села має наступний розподіл землі за використанням.
Таблиця 4.3.
Існуючий розподіл території с. Сигнаївка
В існуючих межах
Територія
га
%
Житлової забудови
104,1
13,59
Громадської забудови
2,09
0,27
Виробничі території, в тому числі
3,23
0,42
Комунальної забудови
9,67
1,27
кладовища
2,72
0,36
залізниці
6,95
0,91
Комунально-складські
1,78
0,23
Транспортної інфраструктури
16,94
2,21
вулично-дорожньої мережі
ґрунтові
з твердим покриттям
Ландшафтно-рекреаційної
з них
озеленені території, в тому числі
загального користування
луки
самосійка
заболоченість
майданчики
Водних поверхонь
Сільськогосподарських угідь
Територія в межах населеного пункту,
всього:

4,06
12,88
233,44

0,53
1,68
30,48

24,55
119,69
24,18
63,95
1,07
8,08
386,56

3,20
15,63
3,16
8,35
0,14
1,06
50,47

765,89

100

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Сигнаївка не
виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не
проводиться.
Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони
(векторні) впливу діяльності автотранспорту, де може фіксуватися
перевищення ГДК по вмісту важких металів.
Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень
побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як
вторинна сировина.
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На території с. Сигнаївка не організована централізована система
санітарного очищення. Видалення та знешкодження твердих побутових
відходів відбувається безпосередньо на території присадибних ділянок, що
знаходяться у власності мешканців села, а також вивозиться на сміттєзвалище.
За даними проведеної у 2016 році інвентаризації організованих місць
видалення відходів за Сигнаївською сільською радою облікується 1 місце
видалення відходів площею 0,75 га. Відповідно до вимог ст. 33 Закону України
«Про відходи», Постанови Кабінет Міністрів України від 03.08.98 №1216 «Про
затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (далі-МВВ)
місце видалення відходів паспортизовано. Згідно даних паспорту МВВ від
27.05.2014 № 250 станом на 12.05.2014 на сміттєзвалищі розміщено 6,92 тонни
побутових відходів. Поновленні розділи до паспорту МВВ за 2015-2018 роки
до управління не надходила.
Згідно ст. 32 Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року
заборонено захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів,
інформація щодо запропонованого роздільного збору відходів від населення
до Управління не находила.
Сміттєзвалище є джерелом небезпечного хімічного та біологічного
забруднення селищної території є, так званий, «звалищний фільтрат», котрий
потрапляючи у ґрунтові води (часто на велику глибину) може заражати ґрунт
навколо місця забруднення. Крім того, побутове сміття розноситься вітром та
тваринами, успішно забезпечуючи міграцію полютантів.
Відповідно до вимог ст. 13 та 16 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 20 Закону України «Про відходи» вирішення питань
охорони довкілля, здійснення контролю за об’єктами поводження з відходами,
використанням та охороною земель, а також забезпеченням ліквідації
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за
рішенням уповноважених на те органів відноситься до повноважень місцевих
державних адміністрацій.
Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами
у населеному пункті у подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми
санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів,
поліпшення екологічного та санітарного стану території, скорочення об’ємів
ТПВ, тощо.
Окрім того, на території населеного пункту, що проектується, розміщені
кладовища традиційного поховання, які також виступають потенційним
джерелом забруднення ґрунтів. Санітарно-захисна зона від території
кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300
м. При цьому, мають виконуватись вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні
вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах
України».
Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря
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через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених
насаджень.
Джерелами негативного екологічного впливу на територію є кладовище.
Проектними рішеннями передбачено закриття діючого кладовища в центральній
частині села. На перспективу передбачено відведення територій під нове
проектне кладовище в північно-західній частині села.
Зрештою, варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря
через незадовільний стан покриття вулиць.
Низький рівень екологічної освіти, свідомості населення, культури
поводження з твердими побутовими відходами та відходами ремонтнобудівельних робіт, відсутність можливостей утилізації ТПВ призводить до
подальшого забруднення села та прилеглих територій.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не
буде впроваджений.
Відсутність генерального плану з належним функціональним зонування
території з визначенням певного цільового призначення, виконання низки
заходів щодо інженерної підготовки та захисту території, більш ймовірно
призведе до подальшого неефективного використання земель заплав річок,
поширення смітників та хаотичного виторфовування, що створюватиме
суттєві ризики для здоров’я населення села Сигнаївка так і прилеглих
населених пунктів.
4.4. Флора та фауна
Лісових масивів Шполянського лісництва на території Сигнаївської
сільської ради немає (Додаток Д).
На даний час, озеленені території в селі Сигнаївка представлені зеленими
насадженнями загального користування, деревними насадженнями вздовж
вулиць та доріг, зеленими насадженнями навколо водойм.
Серед інших проблем пов’язаних з земельними ресурсами і ґрунтами, слід
назвати їх забруднення в районі діяльності промислових (в т. ч.
сільськогосподарських), транспорту та несанкціонованого сміттєзвалища.
Рослинний покрив потребують впорядкування та підтримання їх в
належному санітарному стані. Важливо також дотримуватись протипожежних
розривів та забезпечувати протипожежну безпеку лісових насадженнях.
Оскільки ліси і луки знаходяться в межах населеного пункту, переважаючим
видом їх використання має бути рекреаційний. При цьому ділянки природної
рослинності виконують важливу санітарно-гігієнічну функцію та екологічну
як складові екологічної мережі.
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4.5. Природоохоронні території та ландшафти

В адміністративних межах Сигнаївської сільської ради облікується
гідрологічний заказник місцевого значення «Котів Яр». Заказник з метою
збереження природного комплексу (ставки, болота), що є резервом типової
лучної та болотної рослинності, місцем гніздування водної орнітофауни.
Заказник займає 30,8 га.
Зобовязення щодо забезпечення дотримання режиму, охорони та
збереження території заказника, покладено на Сигнаївську сільську раду з
оформлення
охороого зобовязання від 24.05.2012, зареєстрованого в
Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в
Черкаській області за № 102.
Інформація щодо встановлення охоронної зони навколо території
гідрологічного заказника місцевого значення «Котів Яр» в Управлінні екології
та природних ресурсів відсутня .
Відомості щодо наявності на тенриторії Сигнаївської сільської ради
зарезервованих для заповідання територій в Управлінні екології та природних
ресурсів відсутня.
Основними завданям заказника є: збереження водно-болотного масиву,
відтворення в його межах типової лучної-болотної рослинності та
представників тваринного світу; проведення наукових досліджень та
спостережень за станом навколишнього природного середовища; підтримання
загального екологічного балансу у регіоні; поширення екологічних знань.
Відповідно до Порядку включення територій та об’єктів до переліків та
об’єктів екологічної мережі, затвердженого постановою Кабінеті Міністрів
України від 16.12.2016 №1196 та розпорядження Черкаської обласної
державної від 05.08.2016 №395 робити щодо включення територій та обєктів
природно-заповідного фонду на території Сигнаївської сільської ради
Шполянського району до переліку територій та обєктів екологічної мережі
Черкаської області не проводилися.
Природоохоронні території населеного пункту представлені системою
прибережних захисних смуг р. Гнилий Ташлик та ставками площею водного
дзеркала менше та більше 3 га.
Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
водних об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання
набуло особливої актуальності. Господарське використання земель в межах
прибережних захисних смуг регламентується дією Земельного та Водного
кодексів України. Згідно Закону України «Про внесення змін до Водного та
Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг» прибережні
захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.
Комплексний проект землеустрою водоохоронних зон та прибережних
захисних смуг водних об’єктів (водойм і водотоків) в межах с. Сигнаївка не
розроблявся. На даному етапі з урахуванням сучасних вимог
26

землекористування необхідне розроблення такого проекту спеціалізованими
організаціями.
Екологічний каркас населеного пункту представлений системою
зелених насаджень, водними акваторіями та їх прибережними захисними
смугами. Проектом передбачений інженерно-екологічний благоустрій та
озеленення цих територій, що сприятиме оздоровленню середовища та
забезпечить його оптимізацію.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект ДДП ГП
не буде
впроваджений.
Вплив не передбачається.
4.6. Радіаційний фон

Територія даного населеного пункту не відносяться до територій,
забруднених у результаті аварії на ЧАЕС.
Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень
(рівні гама-фону не перевищують 12-13 мкр/год, щільність забруднення
ґрунтів < 1 Кі/км2), техногенні джерела радіаційного забруднення відсутні.
Природні виходи радону відсутні.
Дозиметричний паспорт села відсутній за відсутності радіаційного
навантаження на довкілля. Відповідно, планувальні обмеження щодо
радіаційних показників середовища відсутні.
4.7.Акустичний режим
Основними джерелами шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом
автотранспорту та залізниці.
Безпосередньо через село Сигнаївка проходять залізничні колії, а в
північно-східній частині села розміщена залізнична станція «Сигнаївка».
Також через населений пункт проходить траса автомобільної дороги
національного значення Н-16 сполученням Золотоноша - Черкаси - Сміла –
Умань. Всі зовнішні джерела акустичного забруднення необхідно
розміщувати на відстанях від сельбищної території, обґрунтованих
спеціальними акустичними розрахунками, які розробляються за методиками,
узгодженими Міністерством охорони здоров’я України (ДСП 173-96, п.8.44).
Джерела шумового забруднення, такі як виробничі об’єкти та
трансформаторна підстанція, мають локальний вплив, що, як правило, не
виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів.
Система організації руху та реконструкція вуличної мережі, з
визначенням червоних ліній, спрямована на вирішення транспортної
проблеми. Для захисту від шуму і загазованості вздовж дороги передбачається
смуги зелених насаджень.
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4.8. Електромагнітний фон
Споживачі в межах населеного пункту отримують електроенергію по
мережах 10 кВ та 0,4кВ, 35 кВ та 110 кВ лінії які виконані повітряними лініями
від трансформаторних підстанцій. Згідно Постанови КМУ від 04.03.1997
р.,№209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», для ЛЕП
напругою 0,4 кВ та 10 кВ охоронна зона становить 2 та 10, 15, 20 метрів
відповідно. Охоронна зона для трансформаторних підстанцій становить 3 м від
огорожі.
Проектне рішення дану ситуацію враховує.
4.9. Безпека життєдіяльності населення та його здоров`я
Серед чинників, що впливають на захворюваність та стан здоров’я
населення, виділяються наступні:
- соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови
праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати населення,
рівень життя тощо);
- генетичні;
- стан НПС (що обумовлюється як природними так і антропогенними
факторами);
- наявність та рівень системи охорони здоров’я.
Здоров’я населення села відображає її соціальноекономічне, екологічне,
демографічне і санітарногігієнічне благополуччя, є одним із соціальних
індикаторів суспільного прогресу, важливим чинником, який впливає на якість
та ефективність трудових ресурсів.
Таблиця 4.9.1.
Показники захворюваності та поширеності хвороб серед населення
Черкаської області у 2011–2015 рр.
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Дані табл. 4.9. засвідчили зниження за роки дослідження (2011–2015 рр.)
показників захворюваності (на 12,4%) і поширеності серед населення хвороб
(на 10,3%), що опосередковано стало чинником зниження звернення
населення по медичну допомогу. Статистичні показники захворюваності
населення набули найнижчого рівня зменшення серед дітей (на 7,9%), а
найвищого рівня зменшення – серед населення працездатного віку (на 14,3%).
Найбільше знизилися показники поширеності хвороб серед дитячого
населення (на 12,3%) і населення працездатного віку (12,2%), а найменше –
показники поширеності хвороб серед населення старше працездатного віку
(9,0%).
Таблиця 4.9.2.
Структура захворюваності населення Черкаської області (на 100
тис.) у 2015 р

Примітки (тут і далі): * – показники розраховані на доросле населення 18
років і старше; ** – показники розраховані на дитяче населення 0–1 рік.
Аналіз наведених у табл. 4.9.2. даних щодо структури захворюваності
населення області показав, що провідні місця в структурі захворюваності
всього населення посіли хвороби органів дихання (42,9%), травми та отруєння
(7,3%), хвороби сечостатевої системи (6,9%), а серед дитячого населення –
хвороби органів дихання (64,6%), хвороби шкіри та підшкірної клітковини
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(5,9%), травми та отруєння (5,0%).
На чинники соціально-економічного характеру, до яких відносяться
паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в шкідливих
умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові
умови припадає 51-52% загального впливу. Чинник стану навколишнього
середовища (зокрема, забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори
впливу) охоплює 20-21% впливу. Генетично-біологічні фактори (спадковість,
стать тощо) впливають на 19-20%. На групу факторів, пов’язаних із обсягом і
якістю медичного обслуговування (забезпеченість об’єктами медичної
інфраструктури та фахівцями, своєчасність та якість лікування, вакцинація,
періодичність медичних обстежень, державне фінансування медичної сфери
тощо) припадає 8-9 %.
Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для
живих організмів посідає перше місце. Це обумовлено в першу чергу тим, що
забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найбільш широке
розповсюдження та випадають у різні середовища. Наприклад, атмосферні
опади дають до 10% забруднення водних об'єктів, значно забруднюють ґрунти
і т. п. Крім того, людина споживає за добу і в цілому за життя в об'ємному
відношенні повітря набагато більше, ніж води і їжі. В той же час природа
поставила істотні захисні бар'єри тільки для шкідливих речовин, що
потрапляють до організму через шлунково-кишковий тракт, не забезпечивши
таким же надійним захистом легені. Забруднення повітря супроводжується
утворенням стійких аномалій забруднювачів у ґрунтах, воді та рослинах.
Основними викидами в області є діоксид сірки, оксиди азоту, пил та оксид
вуглецю. Окиси азоту знищують рослинність, встановлено, що в лісі в’яз живе
до 300, липа - до 150 років, а на вулицях міст - відповідно 45 і 50 років. Для
рослин шкідливі такі забруднювачі повітря, як сполуки сірки, окис вуглецю,
хлор і вуглеводи.
Живі організми надзвичайно чутливі, як до діоксиду сірки, так і до
сірчистої та сірчаної кислот, що утворюються при контакті цього оксиду з
вологою в атмосфері. Діоксид сірки розноситься на великі відстані, випадаючи
в остаточному підсумку у вигляді кислотних дощів. Кислотні дощі завдають
шкоди рослинам й пригнічують її ріст, вимиваючи із ґрунту поживні речовини,
також, підкислюючи поверхневі води, призводять до додаткового розчинення
забруднюючих речовин, що знаходились в осадах, (сполуки важких металів,
тощо).
Особливу небезпеку для навколишнього середовища поряд з окисом
вуглецю, сполуками сірки і азоту мають канцерогенні сполуки, зокрема, такі
високотоксичні речовини, як 3,4- бенз(а)пирен і свинець. Підраховано, що з
вихлопними газами в атмосферу потрапляє 25 - 27% свинцю, що знаходиться
у паливі.
Причому біля 40% часток свинцю у відпрацьованих газах мають діаметр
менше 5 мкм і здатні тривалий час знаходитися в завислому стані, проникати
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з повітрям в організм людини.
На сьогодні можливість ризику для здоров'я людини від забруднення
повітря не викликає сумніву, але якісні дані про кількісні ефекти впливу
зустрічаються не так часто внаслідок того, що забруднення повітря широко
розповсюджене і важко підібрати неекспоновані групи населення для
контролю.
Шкідливий вплив на здоров’я людини мають харчові продукти, які не
відповідають нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками
(вміст вологи, нітратів, нітритів, солей важких металів, афлатоксинів та ін.).
Багато харчових продуктів містять сторонні речовини, такі як свинець, мідь,
цинк. Концентрації цих елементів часто перевищують припустимі рівні.
Також зараз багато імпортних продуктів харчування, які часто містять різні
синтетичні основи та сурогати.
Таким чином, серед ризиків впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування можна віднести: якість
атмосферного повітря на ділянках впливу автотранспорту, недостатнє
забезпечення об’єктами обслуговування, зокрема закладами охорони здоров’я,
дошкільної освіти, об’єктами фізкультурно-оздоровчого, рекреаційного
спрямування.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо ДДП ГП не буде впроваджений.
Забезпечення санітарно-гігієнічних умов території проектування
реалізується шляхом повного охоплення території об’єктами та мережами
інженерної інфраструктури, зокрема централізованого водопостачання та
водовідведення, дощової каналізації, санітарного очищення території,
забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності виробничо-комунальних зон із
сельбищною та ландшафтно-рекреаційною зонами, як на існуючих, так і на
перспективних ділянках містобудівного освоєння. Реалізація цих завдань
передбачає визначення комплексу інженерних заходів з досягнення якості
постачання комунальних послуг. Зокрема впливовим фактором для здоров’я
жителів села Сигнаївка є якість питної води, що наразі не відповідає
санітарним вимогам. Вирішення цього питання потребує першочергового
охоплення території села (в існуючих межах) системою централізованого
водопостачання.
Якщо дана містобудівна документація не буде впроваджена, неповний
рівень забезпечення території системами інженерної інфраструктури та
закладами громадського обслуговування, існуючі показники здоров’я
населення більш ймовірно залишатимуться без змін.
Додаткового впливу на стан здоров’я населення безпосередня планова
діяльність не створюватиме.

31

4.10. Біорізноманіття
Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин
в межах проектування відсутні.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект ДДП ГП не буде
впроваджений.
4.11. Надра
Шполянський район в геологічному відношенні вивчений ще
недостатньо, тому відомо небагато родовищ корисних копалин.
Сигнаївський піщаний кар’єр знаходиться в Шполянському районі в
Черкаській області на окраїні с. Сигнаївка з правого боку від траси Шпола –
Черкаси (Додаток К). Він якраз і є кінцевою мореною (продуктом руйнування)
Дніпровського льодовика. Крім того, цей крижаний потік частково згладив та
вирівняв нерівності поверхні, тому амплітуди перепадів висот у цій частині
Придніпровської височини є значно меншими, ніж на інших територіях
височини.
Корисною копалиною родовища є різнозернисті піски. До речі, піски –
осадова, уламкова гірська порода, що складається із зерен гірських порід.
Пісок є якісним і щільним та відповідає державним і європейським
стандартам.
Кожна гірська порода має, якісь частинки інших порід, так і пісок має
деякі незначні домішки. У нашому піску є пиловидні та глинисті домішки,
завдяки ним пісок щільний.
Колір піску може бути різним, зокрема, кварцевий – сірий і світло-сірий і
навіть жовтувато-сірий.
У геологічній будові родовища беруть участь кристалічні породи
докембрію, продукти їх розкладу, які перекриті кайнозойськими осадовими
відкладами.
Глибина залягання корисної копалини складає від 1, 5 м до 6, 0 м, середня
– 4 м.
Покрівельні породи представлені грунтово-рослинним шаром,
суглинками, пісками. Пласт піску має повсюдне розповсюдження, залягання
пласту піску майже горизонтальне з незначними коливаннями.
Родовище розвідане вперше. Всього на родовищі пробурено приблизно
30 свердловин, загальним об’ємом 451 погонних метрів, виконана детальна
документація діючого кар’єру.
Середня глибина свердловин склала 22 м.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект ДДП ГП не буде
впроваджений.
Змін не прогнозується.
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4.12. Клімат
Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив
фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє. Зміни
мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних
впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не
відбудеться. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та
техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни
напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні)
не передбачаються.
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект ДДП ГП не буде
впроваджений.
Вплив не передбачається.
4.14. Матеріальні активи
Водопостачання
На даний час в селі централізоване водопостачання охоплює частину
громадської і житлової забудови. Населення житлової забудови, що не
охоплена централізованим водопостачанням користується шахтними
колодязями. Промислові підприємства мають окремі локальні системи
господарсько-питного водопостачання. На розрахунковий період проектом
передбачається централізована система водопостачання на господарськопитні та протипожежні потреби с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської
області, з введенням водопроводу в кожну будівлю.
Каналізування
На даний час централізована господарсько-побутова каналізація
відсутня. Населення житлової забудови користується дворовими вбиральнями
з водонепроникними вигребами.
Теплопостачання
Існуючий житловий фонд села Сигнаївка складається з 1017 садибних
житлових будинків.
Опалення та гаряче водопостачання житлових будинків здійснюється
окремо для кожного будинку від автономних побутових теплогенераторів
(котлів) , що працюють на природному газу та альтернативних видах палива
(пелетах, дровах та вугіллі), також існує пічне опалення.
Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання існуючих громадських
споруд здійснюється від електричних приладів, індивідуальних побутових
теплогенераторів (котлів), що працюють на природному газу та
твердопаливних котлах.
Газопостачання

При виконанні розділу «Газопостачання» були використані
матеріали:
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генеральний план села Сигнаївка Шполянського району
Черкаської області;

завдання на проектування;

нормативні документи:

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

ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;

«Кодекс газорозподільних систем».

Джерело газопостачання села Сигнаївка – ГРС "Шпола", яка
розташована в місті Шпола.

Тиск газу на виході з ГРС – Р проектний ≤6,0 кгс/см2.

Для зниження тиск газу з високого тиску II категорії
(Ру≤6,0 кгс/см2) до середнього (Ру≤3,0 кгс/см2) встановлено головний
газорегуляторний пункт (ГГРП).

Від ГГРП прокладені газопроводи середнього тиску.

Система газопостачання села одноступенева, з подачею газу
споживачам тільки по газопроводах одного тиску (середнього).

По вулицях села прокладені сталеві та поліетиленові газопроводи.
Витрати природного газу на садибні будинки на момент розроблення
Генерального плану див. в таблиці 4.14.
Таблиця 4.14.
ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

№
п/п
1
2
3

Годинні витрати
газу, м3/год
Існуючий стан
Індивідуальні садибні будинки (1017 будинків)

Найменування будівлі (споруди)

Опалення
Приготування їжі (ПГ-4)
Гаряче водопостачання

Річні витрати газу,
млн. м³/рік

1142,97
221,64
175,94

2,34
0,19
0,502

42,56
4,02
15,49

0,09
0,003
0,11

Громадські споруди

4
5
6

Опалення
Вентиляція
Гаряче водопостачання

Електропостачання
Електропостачання
споживачів
електроенергії
с.
Сигнаївка
здійснюється від ПС 110/10 кВ «Матусів».
По території с. Сигнаївка проходять ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.
Споживачі в межах с. Сигнаївка отримують електроенергію по мережах
10 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від
трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ.
В с. Сигнаївка існує 18 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ
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загальною потужністю 2,200 МВА.
Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на
залізобетонних опорах, перебувають в задовільному стані.
Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних
опорах і вони частково знаходяться в незадовільному стані.
Споживачами електроенергії с. Сигнаївка є підприємства різних галузей
народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне
обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі.
4.15. Об`єкти культурної спадщини
Згідно з даними Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю
Черкаської обласної ради в межах проектних територій села Сигнаївка
знаходяться значна кількість об’єктів культурної спадщини, серед яких:
пам’ятки археології
- курганна група (3 об’єкти);
пам’ятки історії
- група могил радянських воїнів знаходяться біля будинку культури
с.Сигнаївка
- пам’ятник воїнам-односельцям, що розташований біля будинку
культури с.Сигнаївка.
нововиявлені об’єкти монументального мистецтва у с. Сигнаївка:
- пам’ятний знак жертвам Голодомору.
Всі об’єкти та території культурної спадщини, що виявлені і розміщені
в селі Сигнаївка, нанесено на містобудівну документацію з врахуванням
нормативних охоронних зон від них.
В подальшому при реалізації проектних рішень Генерального плану села
Сигнаївка в разі виявлення історико-культурних та археологічних пам’яток в
межах населеного пункту, останні повинні бути відображені в містобудівній
документації в обов’язковому порядку.
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РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЯ, УМОВ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВЯ НА
ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА СИГНАЇВКА
Головною метою проектних напрямків генерального плану села
Сигнаївка є поєднання розвитку сільського господарства, виробничого та
транспортно-складського комплексу зі створенням можливостей оптимальної
взаємодії всіх структурних елементів, що дозволить максимально ефективно
задіяти існуючі та перспективні трудові ресурси із забезпеченням екологічної
безпеки населеного пункту.
Таблиця 5.1.
Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля
відповідно до контрольного переліку
Чи може реалізація ДДП ГП
Негативний вплив
Пом'якшення
Так
Ймовірно Ні
існуючої
ситуації
Повітря
Збільшення викидів забруднюючих
×
+
речовин від стаціонарних джерел?
Збільшення викидів забруднюючих
×
+
речовин від пересувних джерел?
Погіршення якості атмосферного
×
+
повітря?
Появу джерел неприємних запахів?
×
Зміни повітряних потоків, вологості,
температури або ж будь-які локальні
×
чи регіональні зміни клімату?
Водні ресурси
Будь-які зміни якості поверхневих вод
×
+
(зокрема
таких
показників,
як
температура, розчинений кисень,
прозорість, але не обмежуючи ними)?
Значне зменшення кількості вод, що
×
використовується для водопостачання
населення?
Збільшення
навантаження
×
+
каналізаційні системи та погіршення
якості очистки стічних вод?
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Зміни напрямків швидкості течії
поверхневих вод або зміни обсягів
води будь-якого поверхневого об'єкту
Забруднення підземних водоносних
горизонтів?
Відходи
Збільшення кількості утворених чи
накопичених відходів?
Спорудження
еколого-небезпечних
об'єктів поводження відходами?
Утворення
або
накопичення
радіоактивних відходів?
Земельні ресурси
Порушення, переміщення, ущільнення
ґрунтового шару?
Будь-яке посилення вітрової ерозії
ґрунтів?
Зміни
в
топографії
або
в
характеристиках об'єкту?
Біорізноманіття, флора та фауна
Зміни кількості видів рослин, тварин,
їхньої
чисельності
або
територіальному представництві?
Збільшення площ зернових культур
або сільськогосподарських угідь в
цілому?
Порушення або деградація середовищ
існування диких видів тварин?
Населення та інфраструктура
Суттєвий
вплив
на
нинішню
транспортну систему? Зміни в
структурі транспортних потоків?
Поява будь-яких реальних або
потенційних загроз для здоров'я
населенню?
Екологічне управління та моніторинг
Послаблення правових і економічних
механізмів
контролю
в
галузі
економічної безпеки?
Погіршення
екологічного
моніторингу?

×
×
+
×
×
×

+
×

×
×
×
×
×

+
×

+

×
×
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+

Стимулювання розвитку екологічно
небезпечних галузей виробництва?

×

Ймовірний вплив Генерального плану на окремі складові довкілля,
представлені у табл. 5.2.
Таблиця 5.2.
Висновки щодо ймовірного впливу Генерального плану на довкілля
Складові
Ймовірний вплив Генерального плану на довкілля
довкілля
Безпека
Генеральний план не передбачає появи нових ризиків для здоров’я
життєдіяль- населення села.
ності
Реалізація Генерального плану не має призводити до негативного
населення та впливу на безпеку життєдіяльності населення.
його здоров`я
У Генерального плану не передбачається реалізація завдань, які
можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття.
БіорізноманіНатомість реалізація облаштування інфраструктури відпочинку
ття, флора та
біля водойм має сприяти зростанню кількості та якості
фауна
рекреаційних можливостей і покращенню естетичних показників
зон відпочинку біля водойм.
Внаслідок реалізації Генерального плану не передбачається змін у
топографії або в характеристиках рельєфу та появи таких загроз,
Грунт
як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні
загрози.
Реалізація Генерального плану не має призводити до негативного
Надра
впливу.
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю
активних масштабних впливів планової діяльності (значних
виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. Вплив планової
Мікроклімат
діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні
в атмосферне повітря забруднюючих речовин майже відсутній та
не може призвести до зміни кліматичних умов.
У результаті реалізації Генерального плану не передбачається
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
та погіршення його стану. Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та
Атмосферне фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні
повітря
перевищувати значення гранично допустимих концентрацій
(ГДК), та пересувних джерел забруднення.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні
концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично
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Водні
ресурси

Ландшафти,
природні
території та
об’єкти
Матеріальні
активи

Об`єкти
культурної
спадщина

Відходи

Екологічне
управління,
моніторинг

допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел
забруднення.
Водночас Генеральний план території містить оперативні цілі
реконструкції окремих об’єктів очисних споруд, досягнення яких
має привести до покращення якості поверхневих вод внаслідок
очищення стічних вод і до відновлення санітарного й
гідрологічного режиму. В період будівництва та експлуатації
проектованої забудови вплив на водне середовище незначний.
Водопостачання та відведення стічних вод виконується згідно
технічних умов.
Негативних впливів на водне середовище, порушення
гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних
водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих
речовин не відбуватиметься.
Очікується позитивний вплив.

Реалізація Генерального плану призводити до позитивного впливу
на матеріальні активи.
Реалізація Генерального плану не призведе до негативного впливу
на об’єкти історико-культурної спадщини.
Усі об’єкти та території культурної спадщини, що виявлені і
розміщені в селі Сигнаївка, нанесено на містобудівну
документацію з врахуванням нормативних охоронних зон від них.
У подальшому при реалізації проектних рішень Генерального
плану села Сигнаївка в разі виявлення історико-культурних та
археологічних пам’яток в межах населеного пункту, останні
повинні бути відображені в містобудівній документації в
обов’язковому порядку.
Село характеризується високим рівнем утворення й накопичення
значних обсягів виробничих і побутових відходів.
Реалізація санітарного очищення має сприяти зменшенню обсягів
утворення ТПВ.
Генеральний план
не передбачає послаблення правових і
економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки,
натомість передбачає покращення поводження з відходами. СЕО
передбачає створення системи моніторингу. Моніторинг
базуватиметься на аналізі досягнення запланованих результатів з
використанням визначених показників (індикаторів), серед яких є
й екологічні індикатори.
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Кумулятивни
й вплив
Акустичне
забруднення
Соціальне
середовище

Ймовірність того, що реалізація Генерального плану призведе до
таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі
собою будуть незначними, але в сукупності матимуть значний
сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
Розрахунковий гранично-допустимий рівень в житловій забудові
не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території
населених місць.
Створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і
середнього бізнесу, розвиток інфраструктури району.
5.1.Умови життєдіяльності населення

Сприятливі умови життєдіяльності людини — стан середовища
життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його
факторів на здоров'я людини і є можливості для забезпечення нормальних і
відновлення порушених функцій організму.
5.1.1. Водопостачання
Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої
системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути
передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.
Категорія надійності системи водопостачання села – ІІ (ДБН В.2.574:2013). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких
порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до І категорії
(кільцеві мережі з пожежними гідрантами, свердловини, резервуари чистої
води, насосна станція ІІ підйому).
Об’єми води на господарсько-питне водопостачання села Сигнаївка
прийнято згідно з дод. А, табл. А.1 ДБН 2.5-64:2012.
Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні
потреби території житлової забудови складають:
Qдоб. 

qж  N ж
 1,1  1,3;
1000

де
qж – середньодобова (питома) норма господарсько-питного
водоспоживання на одного мешканця, що враховує витрати води на потреби
громадських будівель.
qж = 210 л/доб – для жителів садибної забудови (додаток А1, ДБН В.2.564:2012);
Nж – розрахункова кількість населення забудови;
Nж = 3000 чол. – жителі житлової забудови
Враховуючи непередбачені витрати від господарсько-питного
водоспоживання – 10% (ДБН В.2.5-74:2013 таб.1, примітка 3), та коефіцієнт
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добової нерівномірності Кдоб.max = 1,3 (п.6.1.2 ДБН В.2.5-74:2013»),
максимальні добові витрати води складуть:
Qдоб . 

 210 л / добу  3000чол   1,1 1,3  900,90 м3 / добу
1000

Витрати на господарсько-питні потреби промисловості складають:
Qдобпром.  Fпром.  4,25 м 3 / добу  га

;
де
Fпром – площа промислової забудови, га;
3
4,25 м /добу га – норма витрат води на господарсько-питні потреби
промислових підприємств (прийнято згідно з довідковими даними наданими
інститутом «Укрпромпроект»).
Qдобпром.  54,8  4, 25  232,9 м3 / добу

Загальні добові витрати по селу складають:
900,9 + 232,9 = 1133,80 м3/добу.
Більш детальний розрахунок необхідної кількості води для забезпечення
господарсько-питних потреб села буде розроблено на подальших стадіях
проектування («Проект» і «Робоча документація»), при остаточному
визначенні складу промислової і комерційної забудови, під час розроблення
нормативного розрахунку споживання води.
Згідно з п. 11.1.13 ДБН В.2.2-Х:20ХХ «Планування та забудова
територій» поливання територій, прилеглих до громадських будівель,
комерційної забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати
окремими системами поливальних водопроводів, що живляться від
стаціонарних чи портативних поливальних насосних станцій, які забирають
воду з поверхневої водойми, трубчастих колодязів або можуть
використовувати очищені поверхневі води.
Тип джерела водопостачання і розрахунки витрат, по кожній системі
поливального водопроводу, а також доцільність її влаштування,
передбачається виконувати на подальших стадіях проектування («Проект» і
«Робоча документація»).
Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо
розташованих на ділянках шахтних колодязів.
Згідно з ДБН В.2.5-74:2013, дод. А, табл. А2 витрати води на поливаннямиття територій в перерахунку на одну людину складуть:
Qдобполив. 

40, 0 л  люд / добу  3000
 0,8  96,0 м3 / добу
1000

Джерелом господарсько-питного водопостачання прийнято підземні
води, що живлять свердловини.
Згідно довідкових даних потрібна кількість робочих водозабірних
свердловин на загальну потребу води при 24-х годинній роботі насосів і
дебітом – 10,0 м3/годину (згідно з довідковими даними) становить на
розрахунковий період для села:
1133,80 : (10,0х24) = 4,72 (5 свердловини).
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Кількість резервних свердловин прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013,
табл. 10 і становить 1 шт. Загальна кількість свердловин для села становить 6
шт.
Детальний розрахунок необхідної кількості свердловин, їх дебіти і
глибини передбачається виконати на подальших стадіях проектування
(«Проект» і «Робоча документація») профільними організаціями.
Вода за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати
вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною». Біля свердловин передбачаються
зони санітарної охорони, першого, другого та третього поясів (ДБН В.2.574:2013 п.15.2.1.1).
Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом з металевої
сітки висотою 2,0 м та озеленюється смугою зелених насаджень (ДБН В.2.574:2013 п.15.2.1.1).
Генеральним планом передбачаються заходи для захисту території
першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне
планування та інше).
Межі другого та третього поясів санітарної охорони встановлюються, з
врахуванням санітарних і гідрологічних умов, та визначаються розрахунками
на наступних стадіях проектування.
Схему водопостачання прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013.
Проектом передбачається подавання води з артезіанських свердловин до
споруд водопідготовлення, на території яких розташовано насосну станцію
другого підйому, блок водопідготовлення, котельню та резервуари чистої
води. Після очищення вода подається у кільцеву мережу водопроводу села
Сигнаївка.
Площа території споруд водопідготовлення складе 2,0 га (ДБН В.2.2ХХ:20ХХ, таб.11.1).
Відстань від промислових і сільськогосподарських підприємств до
споруд водопідготовлення приймається відповідно до п.15.2.3.3 ДБН В.2.574:2013.
Більш детальний розрахунок необхідної кількості води для забезпечення
господарсько-питних потреб села буде розроблено на подальших стадіях
проектування («Проект» і «Робоча документація»), при остаточному
визначенні складу промислової і комерційної забудови, під час розроблення
нормативного розрахунку споживання води.
Розрахунок мереж водопроводу, складу і потужності споруд
водопідготовлення, насосної станції ІІ підйому, а також їх площі остаточно
вирішуються на наступних стадіях проектування (стадія “Проект” та “Робоча
документація”).
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5.1.2. Водопровідні мережі та споруди
Мережа водопроводу прокладається на глибині 1,8 м від рівня ґрунтового
покриву та передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б
В.2.7-151:2008. Діаметри водопровідної мережі визначаються на наступних
стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).
5.1.3. Каналізування
Виробничо-побутова каналізація. Згідно із завданням на проектування
для громадської і промислової забудови села Сигнаївка передбачається
централізована мережа господарсько-побутової каналізації з відведенням
стічних вод на очисні споруди господарсько-побутової каналізації села, що
проектуються, з подальшим скиданням до відкритої водойми згідно з
вимогами п. 11.1.14 ДБН В.2.2-12 2019.
Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків від села
складає 1133,80 м3/добу.
У залежності від рельєфу територія села поділяється на 24 басейнів
каналізування.
Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки від
кожного басейну каналізування самопливними мережами господарськопобутової каналізації надходять до КНС, що проектуються для кожного
басейну окремо, звідки за допомогою двох труб напірного колектору (п.9.1.14
ДБН В.2.5-75:2013) перекачуються до самопливних мереж наступного басейну
каналізування.
Господарсько-побутові стоки від останнього басейну каналізування за
самопливними мережами надходять до проектних очисних споруд типу
«Вiotal» потужністю 1200 м3/добу.
Радіус санітарно-захисної зони від очисних споруд господарськопобутової каналізації до меж житлової забудови, ділянок громадських
будинків і підприємств харчової промисловості складе 150 м (ДБН В.2.575:2013, таб. 30).
Продуктивність очисних споруд господарсько-побутової каналізації,
місце та розміри майданчику для їх розташування, розміри санітарно-захисних
зон та умови скидання очищених господарсько-побутових стоків
уточнюються на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча
документація»), при остаточному визначенні технології очищення, складу
очисних споруд, відповідно
до вимог
Головного Управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області та Управління екології та
природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації.
Для існуючої та нової садибної забудови, централізоване каналізування
яких неможливе, передбачається встановлення локальних очисних споруд на
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кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого
біологічного очищення типу «BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar», «BIOTAL» та
фільтраційних колодязів. У місцях, де неможливо застосування фільтраційних
колодязів через високий рівень ґрунтових вод, передбачається влаштування
резервуарів накопичувачів із вивозом або скиданням умовно чистих вод до
точки скидання.
Добова кількість стоків від одного житлового будинку становить – 0,7 м3.
Розрахунок самопливних, напірних мереж, очисних споруд, КНС
виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча
документація»).
Каналізація поверхневих вод.
Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п. 6.3 ДБН
В.2.5-75:2013, відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг
села Сигнаївка здійснюється закритою системою каналізації поверхневих
стічних вод з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні
споруди поверхневих стічних вод, що проектуються.
У залежності від рельєфу територія села поділяється на 24 басейнів
каналізування.
Схему каналізування прийнято таку: поверхневі стоки від кожного з
басейнів каналізування самопливними мережами надходять до очисних
споруд поверхневих вод, що проектуються, після очищення поверхневі води
скидаються у відкриту водойму.
Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, що
розроблені ПП «Екопод».
Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри
майданчиків для їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та умови
скидання очищених поверхневих стоків уточняються на подальших стадіях
проектування (Проект» і «Робоча документація»), при остаточному визначенні
технології очищення, складу очисних споруд, відповідно вимог управління
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного
Управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та Управління
екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації.
Детальні розрахунки системи каналізації поверхневих вод, самопливні і
напірні мережі каналізації поверхневих вод, КНС та очисні споруди
розробляються на подальших стадіях проектування («Проект» та «Робоча
документація»).
Згідно з п.5.11 ДБН В.2.5-75:2013 очисні споруди поверхневих стічних
вод повинні проектуватися для кожного водозбірного басейну, який має
випуск у водойму.
Самопливна каналізаційна мережа і напірні трубопроводи відповідно
передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007
та ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008.
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5.1.4. Теплопостачання
Індивідуальні садибні житлові будинки
Опалення та гаряче водопостачання 482 садибних житлових будинків
передбачається окремо для кожного будинку від автономних побутових
двоконтурних теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщеннях
кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або окремих
приміщеннях (теплогенераторних) у відповідності до ДБН та працюють на
природному газу.
Громадські споруди
Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд
передбачається здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які
встановлюються у окремих приміщеннях, приміщеннях, прибудованих до
громадських споруд і окремо розташованих спорудах (котельнях) у
відповідності до ДБН та працюють на природному газу.
Політика енергозбереження
Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та
економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.
Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з
вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення.
Система газопостачання є однією з складових частин системи
енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої
роботи залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що
використовує газ та його коефіцієнт корисної дії.
Основними заходами з економії газу є:
 надійна і безпечна робота системи газопостачання села Сигнаївка –
подавання природного газу на газові пальники у кількості і під
тиском, які забезпечують максимальний ККД обладнання, що
використовує газ;
 прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших
порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість
уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;
 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком
спожитого газу на кожному об’єкті/котельні;
 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на
опалення, за рахунок зменшення витрат у будівлях шляхом
застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будівлях та
впровадження нових систем теплоізоляції;
 впровадження високо економічного газового обладнання з високим
коефіцієнтом корисної дії;
З метою скорочення частки природного газу в системі
енергозабезпечення, пропонується:
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 використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі
відновлювальних джерел енергії;
 впровадження енергозберігаючих технологій;
 використання енергозберігаючих матеріалів;
 використання енергозберігаючих світильників;
 використання енергозберігаючих ламп;
 використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають
маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме
на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму
марки «В».
Котли на дерев’яних гранулах (пелетах) та дровах є актуальним
високотехнологічним опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з
іншими котлами для будівель має ряд очевидних переваг, а саме:
 не залежать від центральних джерел опалювання;
 дерев’яні гранули та дрова– є екологічно чистим біопаливом;
 відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який
складає 20 років і більше;
 автоматизовані: подавання сировини, утримання необхідної
температури і так далі відбуваються автоматично та не вимагають
участі людини;
 сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз
на місяць здійснювати чищення попелу;
 коефіцієнт корисної дії досягає 89,0 %;
 порівняно
з
іншими
опалювальними
котлами
є
найекономічнішими, що обумовлене низькою вартістю палива.
Комбіновані котли опалення відомі тим, що можуть одночасно працювати
на декількох видах палива. На сьогоднішній день ви зможете знайти такі
котли, які можуть працювати відразу на чотирьох видах палива. Але через
невелику їх функціональність, особливої популярності серед населення
досягли комбіновані котли, що працюють на газі та дровах.
По своїй конструкції котли поділяються на настінні та підлогові :
Підлогові котли призначені для опалення великих приміщень порівняно з
настінними. Тому і за габаритами вони значно перевищують свого
«молодшого братика». Для котлів такого типу необхідна додаткова окрема
площа.
Комбіновані котли опалення газ - дрова стали невід’ємним атрибутом
майже в кожному будинку. Така популярність обумовлена тим, що котли
мають ряд очевидних переваг, а саме:
 обладнані вбудованими контурами входу-виходу, допомогою чого можна
регулювати температуру. Це досить практично в басейні, сауні, закритому
саду або будинку. Такі котли здатні виробляти від 750 літрів гарячої води
в годину;
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 дозволяють забезпечити своєрідну автономність. Коли закінчиться газ, ви
завжди зможете перейти на дрова;
 оснащуються всіма необхідними патрубками і з’єднаннями, щоб господар
легко міг приєднати звичайну систему опалення будинку або конструкцію
«теплої підлоги»;
 можуть бути двоконтурними або одноконтурними. Завдяки цьому ви
зможете без проблем до них встановити бойлер для нагріву води або ж
підігрівати воду проточним способом;
 оснащені автоматизованими системами. З їх допомогою здійснюється
безперервна подача гарячої води та тепла. Таким чином, ви виключаєте
ймовірність того, що з якоїсь причини може пропасти подача опалення.
Особливо важливим це є при використанні котлів в дитячих садках, у
лікарнях та школах, де не можна припиняти опалення.
Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних
панелей, які дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання.
Дана система дозволяє встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах
будинку. Панелі мають дизайн черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а
також виконувати дві основні функції захисну та енергодобувну. У «сонячну»
черепицю інтегровані фотоелементи, які переробляють сонячну енергію в
електричну. Важливою функцією цього обладнання є можливість скидати
надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно знизити
особисті витрати.
Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації.
Він становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить
повністю стати незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей
окупиться вже через 3 роки.
5.1.5. Електропостачання
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних
навантажень для потреб с. Сигнаївка на проектний етап будівництва для
комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно з
ДБН Б.2.2-ХХ:20ХХ за узагальненими показниками споживання
електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор села,
підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення,
системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2ХХ:20ХХ, табл.11.4).
Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села
житловою площею на проектний етап передбачає для мешканців більший
рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання
потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені
фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання
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електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній документації
прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на
рік при річній кількості годин використання максимуму електричного
навантаження 3000 годин.
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних
навантажень на проектний етап виконується згідно з табл. 11.4 ДБН Б.2.2ХХ:20ХХ з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання
електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості
годин використання максимуму навантаження 4100 годин.
Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового
призначення виконана за питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-ХХ:20ХХ
«Планування та забудова територій».
Проектні пропозиції
У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок
передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків,
забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення
енергоозброєності житл, а також розширення мережі культурно-побутового та
господарського обслуговування населення, збільшиться споживання
електроенергії та потужності.
Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі
електропостачання села, містобудівною документацією пропонується:

електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись
по існуючих мережах 10 і 0,4 кВ, джерелом електропостачання передбачити
від 110/10 кВ «Матусів»;

проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на
більшу потужність в міру збільшення електричних навантажень;

в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ;

передбачити реконструкцію ПС 110/10 кВ «Матусів», як
перспективного джерела електропостачання села на проектний етап, зі
збільшенням потужності трансформаторів;

здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій
10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проектний
етап. Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій
вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами
енергопостачальної організації;

існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову
рекомендується прокласти в межах червоних ліній вулиць.
Протягом всього проектного етапу необхідно проводити реконструкцію
та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та
морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче
обладнання та технології.
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Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому
проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.
Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають
уточнюватись на подальших стадіях проектування.
5.1.7. Телефонізація та радіофікація
Згідно з завданням на розроблення генерального плану території
передбачається:
- телефонізація забудови від АТС, що проектується, згідно з технічними
умовам Черкаської обласної дирекції ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора
зв’язку з використанням системи проводового та мобільного зв’язку, при
цьому потребу квартирного сектору рекомендується передбачати з розрахунку
один телефон на 1 сім’ю;
- радіофікація забудови від місцевого радіовузла згідно з технічними
умовам Черкаської обласної дирекції ВАТ «Укртелеком», при цьому
розрахунки потужності повинні враховувати потребу квартирного сектора з
розрахунку 1 радіоточка на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності,
об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 20% від кількості сімей,
а також згасання в мережі.
На території села необхідно:
- побудувати малі архітектурні форми і встановити там розподільні шафи
(РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб;
- прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та
проектній телефонній каналізації від АТС;
- прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній
каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до будинків та
споруд.
Потребу житлового сектору рекомендується передбачати з розрахунку
один телефон на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів
освіти, культури, науки, органів управління – 20% від навантаження
житлового сектора.
Розрахунки потужності повинні враховувати потребу житлового сектора
з розрахунку 1 радіоточка на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської
діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 20% від
навантаження житлового сектора, а також згасання в мережі.
Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання
волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території
села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову
мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою радіочастотного
коаксіального кабелю з використанням телевізійних підсилювачів.
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Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних
приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування
(«Проект» і «Робоча документація»).
Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається приєднання
до волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. Вибір
провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.
5.1.8. Санітарне очищення території
На території с. Сигнаївка не організована система санітарного очищення,
паспортизований полігон відсутній. Видалення та знешкодження твердих
побутових відходів відбувається безпосередньо на території присадибних
ділянок, що знаходяться у власності мешканців села, а також вивозиться на
несанкціоноване сміттєзвалище.
Такий стан поводження з твердими побутовими відходами з повністю
неорганізованою системою збору, вивезення, сортування, перероблення та
захоронення ТПВ призводить до негативних наслідків погіршення стану
навколишнього середовища, як наслідок забруднення ґрунтів та водойм.
Відповідно до норм ДБН Б.2.2-ХХ-20ХХ, розрахунковий об’єм накопичення
твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з вулиць с. Сигнаївка на
розрахунковий строк складе приблизно 900,0 т/рік. Проектна чисельність
мешканців населеного пункту становитиме 3000 осіб. Норма накопичення
ТПВ 300 кг/рік.
Так, як рішеннями генерального плану передбачається будівництво
системи побутової каналізації з підключенням до неї усіх споживачів села з
відведенням господарчо-побутових стоків до очисних споруд, рідкі відходи
будуть відводитись та обеззаражуватись на очисних спорудах.
Для санітарного очищення необхідно: 1 сміттєвоз та 1 прибиральна
машина.
Генеральним планом пропонується провести рекультивацію та санацію
території несанкціонованого сміттєзвалища та здійснити будівництво
сміттєперевантажувальної станції з метою зменшення обсягів сміття. За умови
подальшого розвитку системи санітарного очищення, після розроблення
відповідного проекту, необхідно розглянути можливість збільшення обсягів
сортування ТПВ з урахуванням прилеглих населених пунктів. З метою
забезпечення виконання “Програми поводження з твердими побутовими
відходами“ (постанова Кабінетові Міністрів України від 04.04.2004 р. №265)
передбачається подальше впровадження організації роздільного збору твердих
побутових відходів села з наступним використанням і утилізацією. За умови
організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна
зменшити на 30-50%.
Для вирішення питання поводження з ТПВ с. Сигнаївка необхідна
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розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням
першочергових та перспективних заходів, спрямованих на сортування ТПВ,
поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації вторинної сировини,
скорочення об’ємів ТПВ та зменшення транспортних витрат тощо. При цьому
систему санітарного очищення с. Сигнаївка необхідно розглядати як елемент
регіональної системи.
Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із
запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням,
перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням,
знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу
відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини проводити
відповідно до положень Закону України «Про відходи».
Основні заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного
очищення передбачають:
- розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням
заходів, спрямованих на поліпшення екологічного та санітарного стану,
будівництва сміттєсортувальної станції та районного підприємства
промислової переробки із знешкодження відходів на базі сучасної технології,
що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище, зменшення
транспортних витрат, тощо;
- охоплення усієї території села (усіх споживачів) централізованою
планово-регулярною системою санітарного очищення;
- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації,
подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та
інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.
- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного
очищення, контейнерів для роздільного збору ТПВ;
- облаштування ділянок для встановлення контейнерів;
- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та
контейнерів;
Отже, враховуючи, що проблема знешкодження ТПВ актуальна для
усього району, необхідно розробити схему санітарного очищення
Шполянського району, де необхідно розглянути можливість будівництва
районного екологічно чистого підприємства по знешкодженню та переробці
твердих побутових відходів.
Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення
беруться за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях
проектування та при подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного
очищення.
Проектні рішення враховують покращення демографічної ситуації
населеного пункту, часткову реорганізацію промислових та комунальноскладських зон, будівництво нової інфраструктури та розширення існуючої, а
також особлива увага звертається на оздоровлення довкілля, покращення стану
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компонентів НПС.
Фундаментом перспективного розвитку населеного пункту є покращення
умов населення – забезпечення ефективного комунального забезпечення із
попутнім забезпеченням екологічної безпеки села.
Важливу роль в розвитку села мають природні ресурси (водні об’єкти,
лісові масиви, луки та інші озеленені території) які створюють максимальні
можливості для розвитку рекреації.
Отже основними інструментами реалізації стратегії перспективного
розвитку населеного пункту є:

забезпечення екологічної безпеки – дотримання СЗЗ підприємств,
оздоровлення водойм, створення можливостей для розвитку рекреації в межах
населеного пункту, закриття кладовища тощо;
 становлення екологічної рівноваги екосистем та захисту
навколишнього природного середовища шляхом санітарної очистки територій
населеного пункту та запровадження екологічно безпечної системи
поводження з відходами;
 забезпечення раціонального використання та охорони земель з
дотримання вимог екологічної безпеки відповідно до Земельного Кодексу
України та ЗУ «Про охорону земель»;
 залучення інвестицій для розвитку вже існуючих та перспективних
об’єктів господарського комплексу;
 підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок розвитку
соціальної та виробничої сфер діяльності;
 урегулювання земельних відносин в проектних межах;
 підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури;
 збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини.
Аналізуючи наслідки реалізації проекту генерального плану населеного
пункту для навколишнього природного середовища, враховуючи вплив на
здоров’я населення села Сигнаївка, варто відмітити ймовірні можливі
наслідки, а саме такі як:
 збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря,
запобігання шкідливому впливу повітряного басейну на стан здоров’я
населення та довкілля;
 покращення санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку із
закриттям кладовища;
 забезпечення безпечних факторів середовища життєдіяльності
людини шляхом запровадженням дієвої системи поводження з відходами
(затвердження місцевої програми поводження з відходами, виявлення
несанкціонованих місць видалення відходів, їх ліквідація, організація
роздільного збирання відходів із забезпеченням їх подальшої переробки чи
відповідної утилізації, вирішення питань щодо розміщення на території села
об’єктів поводження з відходами) із подальшою рекультивацією земель та
затвердженням схеми санітарного очищення ґрунтів місцевості;
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 підтримання екологічної рівноваги природних ландшафтів шляхом
здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання та
охорони земель із дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки;
 становлення екологічної безпеки території шляхом формування,
збереження та раціонального використання об'єктів екологічної мережі,
оздоровлення водних акваторій, створення можливостей для розвитку
рекреації в межах населеного пункту, запровадження ведення екологічного
моніторингу за станом складових навколишнього природного середовища
тощо;
 значне покращення умов життя населення, шляхом відповідного
комунального забезпечення: прокладання централізованого водопостачання,
будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд і т. д.;
 розвиток промислових (с/г, виробничих та транспортно- складських)
територій з підприємствами, проектування, будівництво та функціонування
яких буде відповідати всім нормам та критеріям екологічного законодавства –
розміщення об’єктів із урахуванням санітарно-захисних смуг тощо.
Таким чином, істотні зміни в стані навколишнього природного
середовища, як в окремих частинах села, так і в цілому в населеному пункті, у
зв’язку із реалізацією проектних рішень генерального плану, мають важливе
значення для становлення екологічної безпеки даної місцевості та володіють
позитивним характером змін. Попутно із цим варто відмітити, що
забезпечення стійкості природних екосистем, прямо пропорційне успішному
соціально-економічному та культурному розвитку села Сигнаївка.
У той же час варто врахувати, що внаслідок недотримання рекомендацій
ДДП – проекту генерального плану села можливість мати ймовірні негативні
наслідки для таких складових довкілля як: атмосферне повітря, водний басейн
та ґрунти знаходиться на високому рівні.
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РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ
ВПЛИВУ НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА СИГНАЇВКА
6.1. Ключові екологічні проблеми села Сигнаївка
Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені
основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров’я.
У таблиці нижче наведено ключові потенційні екологічні проблеми,
яким приділена особлива увага під час оцінки проектних рішень.
Таблиця 6.1.1.
Результати аналізу екологічних проблем
Заходи,
які
передбачається
Сфери
Основні виявлені проблеми, розглянути
для
запобігання,
охорони
пов’язані із проектом
зменшення
та
пом’якшення
довкілля
негативних наслідків
1
2
3
ІСНУЮЧІ
Розробка, дотримання санітарно
Основними
зон
промислових
джерелами
забруднення захисних
атмосфери є транспортні підприємств та в здовж руху
засоби
з
двигунами транспорту. Для максимального
ослаблення впливу територія СЗЗ
внутрішнього згоряння.
повинна бути упорядкована і
озеленена газостійкими породами
дерев і чагарників (наприклад,
Атмосферне
акацією білою, тополею канадською,
повітря
ялиною колючою, шовковицею,
кленом гостролистим, в'язом і т. д.).

Основним джерелом
забруднення атмосфери є
відпрацьовані
гази
залізничного
транспорту
(дизельних
двигунів
тепловозів) у них містяться
оксид вуглецю, оксид і
діоксид
азоту,
різні
вуглеводні,
сірчистий
ангідрид, сажа.

Унаслідок
функціонування

Необхідно спробувати замінити
частини
рухомого
складу
(в
основному,
тепловозів),
що
викидають
багато
шкідливих
речовин в атмосферу на такі, які
унаслідок
своєї
експлуатації
викидають
менше
шкідливих
речовин (заміною тепловозів на
електровози).

Запилене повітря відсмоктувати від
ТОВ технологічного обладнання через
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«КХП»
(хлібопекарське
підприємство) у атмосферу
потрапляють такі шкідливі
речовини:
1)
різні види органічного
пилу
(борошняний,
цукровий) під час прийому,
зберігання і підготовки
сировини;
2)
пари
етилового
спирту та вуглекислого газу
внаслідок бродіння тіста;
3)
пари
етилового
спирту,
летких
кислот
(оцтової)
і
альдегідів
(оцтових), що утворюються
під
час
випікання
хлібобулочних виробів;
4)
акролеїн
унаслідок
Атмосферне випікання
формового
і
повітря
подового хліба;
5)
пари
етилового
спирту,
летких
кислот
(оцтової),
альдегідів
(оцтових)
у
процесі
охолодження і зберігання
випечених виробів;
6)
окис
вуглецю
та
оксиди
азоту
від
хлібопекарських печей за
використання як палива
природного газу;
7)
пил,
зварювальний
аерозоль, окиси марганцю,
аміак, окис вуглецю та
оксиди азоту, пари лугу —
від
допоміжного
виробництва.
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витяжку-вентиляцію з механічною
очисткою та перед викидом в
атмосферу
очищувати
через
фільтри.
Економічні заходи, спрямовані на
скорочення викидів в атмосферу:
встановлення економічних санкцій
(плата за викиди, плата за надмірні
викиди, штрафи за заподіяння
шкоди
навколишньому
середовищу).
Технічні заходи: орієнтація на
екологічно
безпечні
джерела
виробництва електроенергії (вітровігеліо-,
припливні-,
гідроелектростанції); покращення
карбюрації
палива,
перехід
транспортних засобів на екологічно
безпечні
види
палива;
вдосконалення
технологічних
процесів
хлібопекарських
підприємств шляхом використання
обладнання
передбаченого
технологічним
регламентом;
застосування та перехід на новітні
котельні, які почали виготовляти із
матеріалів, що майже не мають
шкідливості для навколишнього
середовища і людини.
Санітарно-технічні
заходи:
спорудження надвисоких димових
труб,
встановлення
пилогазоочисного
устаткування,
герметизація
технологічного
і
транспортного устаткування.
Технологічні заходи: створення
технологій, що ґрунтуються на
частково чи повністю замкнених
циклах,
впровадження
нових
методів підготовки сировини, заміна
вихідної сировини і сухих способів
переробки
пило
небезпечних
матеріалів мокрими, автоматизація
виробничих процесів.

Контрольно-запобіжні
заходи:
автоматизація
контролю
за
викидами.

Забруднення довкілля
АЗС відбувається за рахунок
попадання в атмосферне
повітря
випаровування
палива.

Атмосферне
повітря


На несанкціонованих
звалищах
виділяються
канцерогенні і токсичні
речовини, парникові гази та
інші небезпечні сполуки.

ПРОЕКТНІ

Придорожній
комплекс
викиди
вихлопних від автомобілів,
Атмосферне особливо на бензиновому
повітря
паливі, що містять у своєму
складі велику кількість
токсичних та особливо
56

Для
зменшення
викидів
забруднюючих речовин із джерел
забруднення АЗС в атмосферне
повітря рекомендуємо:
дотримуватися
вимог
до
систем
уловлювання
випарів
нафтопродуктів на АЗС;
запровадити
обов’язкову
систему моніторингу в межах
впливу палива за допомогою
сучасних інструментів.
підтримувати повну технічну
справність
резервуарів,
технологічного
обладнання
і
трубопроводів;
обладнати резервуари АЗС і
паливороздавальні
колонки
системами
уловлювання
(відведення), рекуперації парів
палива.
Подальше
поводження
зі
несанкціонованими
сміттєзвалищами потребує повної їх
санації, яке передбачає вилучення
усього обсягу відходів із тіла
сміттєзвалища
та
забруднених
ґрунтів, визначення ступеня їх
небезпеки та остаточне вирішення
питання щодо подальшого їх
використання
або
утилізації,
виходячи
з
класу
небезпеки
конкретних речовин у складі
звалищних ґрунтів.
Ведення
екологічного
кількісним і
повітря.

безперервного
моніторингу
за
якісним складом

небезпечних
сполуки
свинцю.
ІСНУЮЧІ
 Не
дотримання
санітарного
стану
водоймищ,
замулення
водойм,
зниження
їх
самоочисної здатності;

Встановити планове проведення
спостережень за станом водойм.
Очистка ставків від мулових
наносів, що зменшить випадки
замору риби, отруєння тварин
ціанобактерій,
тим
самим
покращиться
санітарний
стан
водойми та прилеглих територій.

водного
балансу,
 Забруднення
водойм Збереження
переважно внаслідок змиву з відновлення, підтримка в належному
городів, полів ґрунту та стані джерел питної води.
добрив.
 Недостатньо очищених З метою запобігання забрудненню
стоків
з
існуючих ґрунтів в умовах хлібопекарського
виробництва необхідно своєчасно
підприємств.
Підземні та
ретельно збирати, вивозити і
поверхневі
знешкоджувати рідкі та тверді
води
відходи
виробничої
діяльності
підприємства.
 Забруднення підземних
вод фільтратом із наявних
несанкціонованих звалищ
шляхом
інфільтрації
забруднених вод у підземні
водоносні горизонти та
міграції
забруднюючих
компонентів
разом
з
підземним потоком.

Впровадження
замкнутих
технологій водозабезпечення;
Вдосконалення
технологічних
процесів.
Закриття/ліквідація
наявних
наявних
несанкціонованих
сміттєзвалищ
із
санацією
забруднених ними ділянок.

забруднення
 Відсутність
заходів, Зменшення
спрямованих на збирання та поверхневих водойм села шляхом
очищення
каналізаційних будівництва мережі очисних споруд
зливової каналізації, визначення
стоків
прибережних захисних смуг.
Використання сучасних очисних
 Відсутнє
санітарне технологій міжнародного зразка.
санітарного
спостереження за станом Встановлення
спостереження за станом водойм.
водойм.
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Підземні та
поверхневі 
води

Стан
ґрунтів

ПРОЕКТІ
Влив від очисних споруд Нормування якості води, тобто
розробка критеріїв її придатності
для різних видів водокористування.
ІСНУЮЧІ
 Основними
джерелами Покращення стану земель шляхом
забруднення в межах впливу забезпечення проведення заходів з
стихійних
звалищ,
несанкціонованих звалища ліквідації
полігону є: фільтратні стоки, запобігання їх утворенню.
кислі гудрони, присутні в
атмосфері
забруднюючі
речовини
надходять
у
ґрунти, а наявні в ньому
рухомі форми токсичних
речовин
частково
поглинаються рослинами,
частково з дощовими і
талими водами проникають
у
підземні
водоносні
горизонти.
 Відсутність ефективного Проведення геохімічних досліджень
ґрунтово-агрохімічного та ґрунтів.
ґрунтово-агроекологічного
моніторингу стану ґрунтів.

Стан
ґрунтів


Порушення
санітарних
правил
експлуатації
кладовища
традиційного поховання.

Організація нового кладовища в
північній частині села;
Благоустрій територій і дотримання
санітарних правил експлуатації
діючих та утримання закритих
ділянок кладовищ;
Заборона підхоронень в межах
кладовищ, що розташовані в межах
житлової зони та вичерпали свій
територіальний ресурс;

 Діяльність
АЗС
та
придорожнього комплексу
спричиняє
розлив
паливномастильних
матеріалів.

Для
зменшення
скидів
забруднюючих речовин із джерел
забруднення АЗС
на стан
ґрунтового покриву рекомендуємо:
паливороздавальні колонки не
повинні мати протікань та допускати
розливів нафтопродуктів;
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підтримувати в справності
злiчено-дозуючі пристрої, пристрої
для запобігання переливу.

Стан
ґрунтів

 Негативний
вплив
залізничного транспорту
на середовище включає
постійне зростання рівня
забруднення землі
нафтою,
свинцем,
продуктами видування і
осипання сипких вантажів
(вугілля, руда, цемент).
 У процесі експуатації
пасажирських поїздів на
залізничній колії постійно
скидаються стічні води,
патогенні мікроорганізми,
щог містять яйця гельмінтів.
ПРОЕКТНІ
 Розлив
паливно
мастильних матеріалів на
території
придорожнього
комплексу.

Забруднення ґрунту і атмосфери
внаслідок з-за осипання
або
видування сипких
вантажів можна уникнути, якщо
спробувати
підвищити герметичність вагонів.

Планування заходів по зниженню
скидів забруднених стічних вод.

Реалізація організаційних заходи
щодо діяльності та нагляду за
обладнанням,
встановлення
 Сміттєперевантажувальна сучасного фільтрового обладнання,
технологічні заходи влаштування
станція.
обладнання.
Вирішення
основних
проблем,
пов’язаних з екологічно безпечним
збором, зберіганням, утилізацією,
переробкою
та
захороненням
твердих побутових і промислових
відходів.
Затвердження генеральної схеми
санітарного
очищення
яка
включатиме
забезпечення
впровадження
на
території
приватного сектору контейнерної
системи збору ТПВ.
ІСНУЮЧІ

В
середовищі Закрити несанкційоване звалище та
смітника
створюються засадити деревами територію.
умови для розмноження
гризунів усіх видів, птахів,
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Флора та
флора

Здоров’я
населення

поширення збудників різних
інфекційних
хвороб.
створення сприятливих умов
для
розмноження
переносників інфекційних
захворювань і гельмінтозів.
ПРОЕКТНІ

Забруднення
органічними речовинами від
каналізаційних
очисних
споруд може загрожувати
значними
змінами
у
кисневому
балансі
поверхневих вод і, як
наслідок, може негативно
впливати на склад водних
видів/популяцій.

Сміттєзвалища
негативно впливають на
довкілля та на умови
проживання
населення,
включаючи
показники
здоров’я.

Негативним
чинником, що впливає на
здоров’я людей є шум і
вібрація, які викликають
безсоння, роздратованість,
послаблення
пам’яті,
неуважність та інше.
ІСНУЮЧІ

Шум від залізничної
станції та шляхів.

Встановлення
сучасного
фільтрового обладнання для повної
очистки стоків.
Постійний
моніторинг
умовно
чистих
вод
на
перевищення
гранично допустимих скидів.

Ліквідація
несанкціонованого
звалища, санація забруднення ним
земельних ресурсів.

Необхідно встановити шумозахисні
екрани вздовж впливу залізничної
колії.

Встановлення санітарних зон.
Використання сучасного низькошумного
технологічного
та

Шуми від проїзду енергетичного обладнання.
Акустичний автомобільного транспорту.
режим
Створення системи організації руху
та реконструкція вуличної мережі.
ПРОЕКТНІ

Шум від закладів
громадськості.
Насадження
смуги
зелених
насаджень навколо джерела шуму.
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Робоча група із розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту
документу державного планування Генерального плану села Сигнаївка
визначила рейтинг ключових екологічних проблем населеного пункту,
представлених в Табл. 6.2.2.
Таблиця 6.2.2.
Ключові екологічні проблеми села Сигнаївка
№
Суть проблеми
1.
Забруднення атмосферного повітря емісією шкідливих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
2 Забруднення поверхневих та підземних водотоків внаслідок не організованої
системи водопостачання та водовідведення (у т. ч. зливової каналізації).
3.

8.

Відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за
навколишнім середовищем.
Екстенсивний спосіб ведення сільського господарства, що в результаті
призводить до деградації ґрунтів.
Відсутність дієвої системи роздільного збору, сортування, переробки та
утилізації господарсько-побутових відходів, відходів виробництв.
Низький рівень використання відновлюваних джерел енергії,
енергозберігаючих технологій та матеріалів.
Нераціональне використання ресурсів – споживацьке ставлення до
компонентів НПС.
Низький рівень екологічної свідомості та екологічної культури громадян.

9.

Мінімальний показник наукоємності.

4.
5.
6.
7.

У проекті генерального плану села Сигнаївка враховані наявні проблеми
населеного пункту і тому запропонована найбільш екологічно та економічно
вигідна його територіально-планувальна організація.
6.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту
Робочою групою з розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту
документу державного планування Генерального плану села Сигнаївка був
виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту, узагальнені
результати якого наведені в Табл. 6.2.1.
Таблиця 6.2.1.
SWOT-аналіз екологічної ситуації села Сигнаївка
Сильні сторони
Слабкі сторони
Вигідне географічне положення
Низький рівень екологічної свідомості
та культури мешканців села та
навколишніх населених пунктів.
Розвинута транспортна та
енергетична
інфраструктура.

Забруднення повітряного басейну
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Налагоджена комунікація між
населенням та відкритість влади.

Відсутність дієвої системи
роздільного збору,
сортування, переробки та утилізації
відходів.
Високий потенціал розвитку
Низький рівень впровадження
сільського господарства – наявність
енергоефективних технологій та
родючих ґрунтів.
матеріалів.
Позитивна тенденція соціальноЕксплуатація технічно-застарілого
демографічного та економічного обладнання та рухомого громадського
розвитку села.
автотранспорту.
Високий потенціал
енергозбереження

Неефективне використання природних
ресурсів

Високий рівень стурбованості
сельчан щодо стану довкілля у селі

Відсутність належного громадського
контролю за охороною довкілля

Високий потенціал розвитку
Використання території села без
рекреації територій - водні об’єкти, врахування функціональних обмежень
лісові масиви, луки та інші
– санітарно-захисних,
озеленені території створюють для
природоохоронних зон тощо.
цього максимальні можливості.
Відсутність ведення екологічного
моніторингу за станом довкілля, а,
отже, низький рівень забезпечення
екологічної безпеки населення та
територій.
Відсутність оперативного
попередження населення про
екологічні загрози.

Можливості
Підвищення рівня екологічної безпеки.
Використання альтернативних джерел
енергії
Високий потенціал економічного
розвитку населеного пункту.
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Загрози
Політична нестабільність.
Негативне сальдо міграцій.
Низький рівень екологічної
свідомості, культури та освіти
мешканців села та навколишніх
населених пунктів.

Модернізація виробничих потужностей
на підприємствах, запровадження у
виробництво новітніх та енергоощадних
технологій (державна підтримка та
стимулювання).
6.3. Планувальні обмеження
Проектом генерального плану села Сигнаївка враховані всі існуючі та
передбачувані джерела екологічного впливу; територіально-планувальна
організація села запропонована з урахуванням всіх планувальних обмежень
(згідно з Державними будівельними нормами України планування і забудова
територій ДБН Б.2.2-12-2018 та Державними санітарними правилами
планування та забудови населених пунктів ДСП 173-96).
В результаті аналізу природно-екологічної ситуації в документі
державного планування складена Схема планувальних обмежень, яка стала
однією із основних для вибору конкретних ділянок забудови.
Важливим фактором територіально-планувального розвитку населеного
пункту
є
санітарно-захисні
зони
всіх
об’єктів
виробничих,
сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських приміщень та
ділянок. В структурі планувальних обмежень генплану враховані нормативні
санітарно-захисні зони та санітарні розриви до житлової та громадської
забудови від регламентованих існуючими еколого-містобудівними
нормативами об’єктів, розташованими в межах села.
Нижче, в таблиці 6.3.1., наведений їх перелік.
Таблиця 6.3.1.
Санітарно-захисні зони виробничих та комунальних об’єктів на
території с. Сигнаївка
Об’єкти

Нормативна
СЗЗ, м

Документ

Існуючі
Залізнична станція «Сигнаївка»
Залізнична колія
Металобаза
АЗС
Кладовище
Склади
Тракторна бригада
ТОВ «КХП»
Сміттєзвалище

100
100
50
50
300
50
50
50
500

ДСП 173-96 (додаток 9)
ДСП 173-96 (додаток 9)
ДСП 173-96 (п.4.3)
ДСП 173-96 (п.5.32)
ДСП 173-96 (додаток 4)
ДСП 173-96 (додаток 6)
ДСП 173-96
ДСП 173-96
ДСП 173-96 (додаток 4)

100
50
100
50
100

ДСП 173-96 (додаток 4)
ДСП 173-96 (додаток 6)
ДСП 173-96 (додаток 6)
ДСП 173-96 (додаток 4)
ДСП 173-96 (додаток 4)

Проектні
Сміттєперевантажувальна станція
Транспортно-складська забудова 5 класу
Транспортно-складська забудова 4 класу
Виробничі території 5 класу
Виробничі території 4 класу
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Очисні споруди
Кладовища
Кладовища закриті

150
300
150

ДСП 173-96 (додаток 12)
ДСП 173-96 (додаток 4)
ДСП 173-96 (додаток 4)

Санітарно-захисні зони деяких об’єктів можуть бути не витриманими й
охоплювати житлову забудову. Отже, формування СЗЗ виробництв в умовах
сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п.
5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом
будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією
заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою
виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в
умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по
територіальних розривах СЗЗ не завжди можливо, головне завдання
підприємств, що їх створюють, полягає в упровадженні новітніх технологій з
подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімальноможливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є
законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів,
компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними
контролюючими органами.
Планувальні обмеження природоохоронного характеру представлені
прибережними захисними смугами (ПЗС), параметри яких прийняті згідно
ВКУ, ст. 88 (проекти не розроблялися): Гнилий Ташлик та ставків площею
водного дзеркала менше 3 га – 25 метрів; ставків площею водного дзеркала
більше 3 га – 50 метрів . На тих ділянках, де крутизна ухилів перевищує три
градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
Використання територій ПЗС регламентується положеннями ВКУ, ст. 88, 59
та ЗКУ, п.4, та потребує при цьому дотримання водоохоронного режиму,
максимального озеленення, благоустрою та обладнання місць відпочинку
відповідно вимогам санітарних норм; благоустрою та інженерного
облаштування берегів, що передбачено рішеннями генплану.
У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на
островах забороняється:
- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення),
а також садівництво та городництво;
- зберігання та застосування пестицидів і добрив;
- улаштування літніх таборів для худоби;
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і
твердих відходів виробництв, кладовищ, худобомогильників, полів фільтрації
тощо;
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть
експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам
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господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне
рішення представлена СЗЗ І -V класу шкідливості, прибережними захисними
смугами. Проектне рішення дані вимоги враховує.
При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання
території також враховуються охоронні зони комунікаційних об’єктів,
інженерних мереж та споруд (як існуючих, так і проектних).

65

РОЗДІЛ 7. ЗОБОВЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ПОВЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДДП
Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері
охорони навколишнього природного середовища для вирішення актуальних
питань сьогодення, а також з метою інтеграції держави до світового
співтовариства для розв’язання глобальних екологічних проблем.
Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50
міжнародних багатосторонніх угод, що стосуються збереження та
збалансованого використання біорізноманіття, серед яких:
- Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час
Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріоде-Жанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29
листопада 1994 р.;
- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення
головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська
конвенція, м. Рамсар, Іран, 1971 р.);
- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);
- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів
(1995р.);
- Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);
- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ
існування в Європі (Бернська конвенція);
- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29
жовтня (1996р.);
- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта,
1992 р.);
- Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та
міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999
р. та інші.
На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій
особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для
збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки.
Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі
Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено
першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання
на основі наукових даних.
Відповідно до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні
забруднювачі стосовно усунення використання поліхлорованих дифенілів в
обладнанні (тобто трансформаторах, конденсаторах або інших приймачах, що
66

містять рідкі речовини) до 2025 року суб’єкт реалізації запланованої
діяльності зобов’язується докладати активних зусиль стосовно виявлення,
маркування й припинення експлуатації обладнання, що містить поліхлоровані
дифеніли в концентрації більше 10 відсотків і в обсязі більше 5 літрів. В інших
випадках необхідно:
- використовувати ПХБ (поліхлоровані біфенілами) тільки в
непошкодженому й герметичному обладнанні й тільки в тих місцях, де ризик
викиду в навколишнє природне середовище може бути зведений до мінімуму,
а наслідки такого викиду можуть бути швидко усунені;
- використовувати ПХБ тільки в непошкодженому й герметичному обладнанні
й тільки в тих місцях, де ризик викиду в навколишнє природне середовище
може бути зведений до мінімуму, а наслідки такого викиду можуть бути
швидко усунені;
- забезпечувати, щоб обладнання, в якому містяться ПХБ, не експортувалося й
не імпортувалося для будь-яких інших цілей, крім цілей екологічно безпечного
видалення відходів;
- докладати активних зусиль, спрямованих на забезпечення екологічно
безпечного видалення рідин, що утримують поліхлоровані дифеніли, і
забрудненого поліхлорованими дифенілами обладнання при концентрації
поліхлорованих дифенілів вище 0,005 відсотка, у максимально стислі строки,
але не пізніше 2028 року, за умови можливого перегляду строків
Конференцією Сторін;
Згідно Плану заходів з виконання Стокгольмської Конвенції про стійкі
органічні забруднювачі (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25
липня 2012 р. № 589-р.) передбачено очищення трансформаторів від
поліхлорованих дифенілів та застосування відповідних технологій виконання
всього комплексу робіт із знешкодження трансформаторів, в яких виявлено
поліхлоровані дифеніли, транспортування вилучених поліхлорованих
дифенілів до місця їх знищення.
Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам
співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження
з відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого відношення
до головних цілей та завдань проекту ДДП, що є містобудівною
документацією місцевого рівня.
Дотримання вище перелічених зобов’язань може бути реалізоване в
сфері науково-технічних розробок, вибору технічно-конструкторських рішень
при проектуванні певних об’єктів та споруд, видання певних нормативноправових актів та державних стандартів в різних галузях господарської
діяльності. Проте слід зазначити, що більшість заходів, визначених
містобудівною документацією в частині розвитку систем комунальної
інфраструктури, поводження з відходами, пропонують впровадження
сучасних «дружніх» до оточуючого середовища технологій, що відповідає
загальносвітовим принципам охорони довкілля та сприяє дотриманню
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міжнародних зобов’язань в даній сфері.
Проектні рішення Генерального плану розроблено згідно з Законом
України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме:
Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного
середовища».
Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд
зобов’язань:
 пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних
ресурсів;
 виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища
для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища;
 проектне спрямування на збереження просторової та видової
різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів;
 узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів
суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних,
соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану НПС в
рамках проведення процедури СЕО Генерального плану села Сигнаївка;
 забезпечення загальної доступності матеріалів Генерального плану
населеного пункту та самого звіту СЕО відповідно до вимог ЗУ «Про доступ
до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію,
оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у
формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних,
у
місцевих періодичних друкованих ЗМІ, у загальнодоступному
місці
приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо
гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на
стан НПС, формування у населення екологічного світогляду;
 у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування
впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;
 оцінка ступеню антропогенної змінення територій, сукупної дії
факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;
 поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;
 використання отриманих висновків моніторингу для корегування
природоохоронних заходів, оптимізації природокористування, формування
позитивного впливу на охорону довкілля.
Крім того, зобов’язаннями у сфері охорони довкілля є дотримання:
санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами викидів/скидів
шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і
електромагнітних полів, іонізуючих випромінювання; прибережено-захисних
смуг водойм і водотоків.
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Для запобігання негативному впливу на здоров’я населення проектних
рішень генерального плану на наступних стадіях проектування
законодавством України передбачена розробка відповідних документів
екологічного спрямування, а саме:
 СЕО для проектів детальних планів територій, в складі яких визначені
об’єкти, що підлягають оцінці впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля» та ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН
Б.1.1-14:2012);
 Оцінка впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля»);
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (у відповідності до ДБН
А.2.2-3-2014, ДБН А.2.2-1-2003).
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі Закон) , який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на
довкілля, спрямованої для запобігання шкоді довкіллю, забезпечення
екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про
впровадження господарської діяльності , яка може мати значний вплив на
довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Відповідно до частини 1 статті 3 Закону, здійснення оцінки впливу на
довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про впровадження
планової діяльності, визначеної частинами 2 і 3 цієї статті. Така планова
діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про
провадження планової діяльності.
Оцінка впливу на довкілля здійснюється
з дотриманням вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з
урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану
діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціальноекономічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу
(прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням
впливу наявних об’єктів, планової діяльності та об’єктів, щодо яких отримано
рішення про провадження планової діяльності або розглядається питання про
прийняття таких рішень (частина 2 статті 2 Закону).
Забороняється розпочинати провадження планової діяльності, визначеної
частинами другої і третьої цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про впровадження планової діяльності (частина 4 ст.3
Закону).
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РОЗДІЛ 8. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ КУМУЛЯТИВНІ,
КОРОТКО, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІ, ПОСТІЙНІ ТА
ТИМЧАСОВІ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ
Згідно з «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування», затверджених
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018
№ 296 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будьякі 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.
Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через
нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин
внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація
генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або
здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності будуть
мати значний сумарний негативний вплив на довкілля, – є незначною. Це
пов’язане з тим, що всі види впливів на навколишнє середовище мають
незначну за силою та масштабом дію (незначне збільшення чисельності
населення, додаткове енерго- та ресурсоспоживання). Тому наявність та
розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для стовідсоткового
виявлення кумулятивних наслідків необхідно проводити постійний контроль
за якістю ґрунту, харчових продуктів місцевого виробництва, питної води
тощо.
Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) при
реалізації рішень генерального плану передбачається поетапне будівництво
різних об’єктів комунальних, соціальної, інженерної та транспортної
інфраструктури, промисловості. При цьому на кожному етапі в процесі
будівництва та подальшої експлуатації проектних об’єктів будуть виникати
негативні наслідки у вигляді утворення відходів, емісії шкідливих викидів (у
т. ч. під час очистки стічних вод від каналізаційних ОС), утворення зворотних
вод. Можливо, потрібно буде проводити видалення зелених насаджень, зняття
і складування поверхневого шару ґрунту. Проте всі ці впливи відносяться до
тимчасових і не стануть причиною суттєвого довгострокового погіршення
екологічної рівноваги екосистем населеного пункту.
До довгострокових наслідків (50-100 років) відносяться впливи
постійного характеру – викиди і скиди, шум, утворення відходів в процесі
експлуатації об’єктів.
Непостійними довгостроковими впливами є роботи, пов’язані з
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реконструкцією об’єктів, консервацією, припиненням їх існування,
перепрофілюванням, заміною обладнання та устаткування, модернізацією
тощо.
В довгостроковій перспективі (100 років і більше) можливе вичерпання
лісових ресурсів, що буде потребувати використанням нових сучасних
«зелених» технологій в енергетиці та, як наслідок, зміни сучасного сільського
ландшафту населеного пункту Сигнаївка та звичного темпу життя населення.
Позитивні впливи від впровадження рішень генерального плану:
1. Здійснення заходів по охороні водного басейну: створення надійної
системи централізованого водопостачання села: реконструкція, будівництво
водопровідних насосних станцій та інших водопровідних споруд з подальшою
подачею очищеної води в системи центрального водопостачання Сигнаївка та
одночасним постійним та безперебійним моніторингом фізико-хімічних та
бактеріальних показників питних вод. Це забезпечить безперебійне
водопостачання кожного громадянина якісною питною водою, і буде сприяти
покращенню стану здоров’я та умов їх життя.
2. Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
села Сигнаївка та попередження забруднення поверхневих і підземних вод,
ґрунтів шляхом створення надійної та ефективної системи очищення стічних
вод: будівництво системи водовідведення із обов’язковою експлуатацією
модернізованого фільтрового обладнання та використанням сучасних очисних
технологій із стовідсотковим забезпечення водовідведенням населення.
3. Усунення зон екологічних ризиків, пов’язаних з проживанням людей в
межах санітарно-захисних зон підприємств, кладовищ (в результаті закриття
кладовищ тощо).
4. Забезпечення дотримання оптимального акустичного режиму в межах
діючих санітарних норм.
5. Здійснення раціонального використання та охорони земель із
дотриманням пріоритету вимог екологічної безпеки: рівномірний розподіл
житлової, громадської забудови і промислових територій, освоєння вільних
територій, реконструкція промислових територій. Все це дозволить
покращити ландшафт села з естетичної та функціональної точки зору,
створить більш комфортні умови для проживання та роботи селян.
6. Зменшення викидів в атмосферне повітря внаслідок реконструкції
промислових об’єктів. У підсумку очікується збереження та відновлення
природного стану повітряного басейну, створення сприятливих умов для
життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання
шкодочинному впливу атмосферного повітря на здоров’я населення та НПС.
7. Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації шляхом організації
ефективної системи санітарного очищення території: затвердження місцевої
програми поводження з відходами та контроль за її виконанням,
запровадження роздільного збирання ТПВ, встановлення відповідних
контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків, ліквідація
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несанкціонованого сміттєзвалища, здійснення заходів для нейтралізації,
утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.
8. Забезпечення екологічно збалансованого, сталого розвитку села та
підвищення комфортності проживання населення, сприяння екологокультурному розвитку. Це можливе в результаті реалізації рішень генплану
стосовно розвитку ландшафтно-рекреаційних територій.
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РОЗДІЛ. 9 ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ
НАСЛІДКІВ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА СИГНАЇВКА
З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища
та для забезпечення екологічної стійкості території населеного пункту в
проектних межах до техногенного навантаження у проекті генерального плану
рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних заходів. Намічений
комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території
місцевого самоврядування.
Охорона атмосферного повітря
Виробничі території слід розташовувати на підвищених ділянках з
добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної
території. При цьому слід орієнтуватися на середньорічну та сезонну (літню,
зимову) розу вітрів. Не допускається розташування промислової зони між
водним об'єктом та сельбищною територією, а також вище за течією річки по
відношенню до житлового району або рекреаційної зони.
Заходи по охороні атмосферного повітря повинні забезпечувати
дотримання ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин у повітрі сельбищних
територій і 0,8 ГДК у місцях масового відпочинку населення з урахуванням
комбінованої дії речовин або продуктів їх трансформації в атмосфері.
Забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не
встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ).
Дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного

повітря – гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного,
іонізуючого, інших видів впливу біологічних та фізичних факторів
середовища та дотримання нормативів якості атмосферного повітря з метою
уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам погіршення
якості повітряного середовища відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного
повітря», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 «Про
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного
повітря» та інших нормативно-правових актів.
Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з
впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані:
 отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами;
 своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок;
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 вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих
речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
 забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у
справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і
зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
 здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх
постійний облік;
 заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного
повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків
забруднення атмосферного повітря;
 забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел
та ефективності роботи газоочисних установок;
 використовувати метрологічно атестовані методики виконання
вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення
параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;
 здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією
споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від
забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів,
оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного
контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та
біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони
атмосферного повітря.
 Дотримання заборони на будівництво та введення в експлуатацію нових
і реконструйованих підприємств та інших об’єктів, які не відповідають
встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря.
 Проведення реконструкції, модернізації обладнання комунальних
систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх
енергоефективних технологій.
 Встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх
виробничих, сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських
об’єктів (у т. ч. доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96) з метою
забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової
забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення, особливу увагу
звертаючи на озеленення спеціального призначення та їх охорону із
враховунням пило-, газо- та димостійкості рослин.
 Реалізація зоходів щодо зменшення та відвернення забруднення
атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і
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установок та впливу їх фізичних факторів:
 удосконалення організації руху автотранспорту;
 поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного
покриття;
 оновлення рухомого складу техніки із подальшою експлуатацією
технічно-модернізованого автомобільного парку та електромобілів;
 використання якісних паливно-мастильних матеріалів і переведення
транспортних та інших пересувних засобів і установок на менш токсичні види
палива;
 створення системи зелених насаджень вздовж автомагістралей;
 розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових кварталів;
 раціональне планування та забудова села – розташування проектних
будівель в районах перспективної житлової забудови на дозволеній від
автодоріг відстані (не менше, ніж 50 метрів від дороги).
 Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним
збором, зберіганням, утилізацією, переробкою усіх видів відходів для
запобігання утворенню токсичного звалищного газу виконуючи вимоги ЗУ
«Про відходи», Національної стратегії управління відходами.
 Встановлення сучасного фільтрового обладнання із подальшою
модернізацією водоочисних/газоочисних/пилоочисних споруд.
 Запровадження ведення безперервного екологічного моніторингу за
кількісним і якісним складом атмосферного повітря.
 Здійснювати контроль за обсягом забруднюваних речовин, що
викидаються в атмосферне повітря та вести їх облік.
 Розробити програму моніторингу під час проходження планової
діяльності.
 Періодично здійснювати лабораторні дослідження атмосферного
повітря в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма
забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від
організованих джерел викидів підприємств.
 Повідомляти щоквартально громаду та Управління екології та
природних ресурсів стосовно лабораторних досліджень атмосферного повітря
в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма
забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від
організованих джерел викидів підприємств.
 Інформувати Управління екології та природних ресурсів у письмовій
формі про стан забезпечення вище вказаних екологічних умов під час
провадження планової діяльності.
 Для контролю викидів в атмосферне повітря необхідно проводити
незалежні екологічні експертизи.
 Будівництво доріг з твердим покриттям на місці існуючих доріг та на
нових територіях зі збільшенням довжини вуличної мережі втричі дозволить
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розосередити викиди від автотранспорту рівномірно по території села. Це
зменшить негативний вплив від викидів автотранспорту на здоров’я населення
навіть за умови незначного збільшення загальної кількості автотранспорту.
 Впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізація,
використання альтернативних джерел енергії, в тому числі за рахунок
виробництва палетів) та зменшення викидів при спалюванні органічного
палива.
 Зниження якісного та кількісного показників шкідливих речовин у
повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень сільської
місцевості.
 Для зменшення викидів забруднюючих речовин із джерел забруднення
АЗС в атмосферне повітря рекомендуємо:
1)
дотримуватися вимог до систем уловлювання випарів
нафтопродуктів на АЗС;
2)
запровадити обов’язкову систему моніторингу в межах впливу
бензином за допомогою сучасних інструментів.
3)
підтримувати
повну технічну справність резервуарів,
технологічного обладнання і трубопроводів;
4)
обладнати резервуари АЗС і паливороздавальні колонки
системами уловлювання (відведення), рекуперації парів бензину.
 Раціональне застосування засобів захисту рослин та пестицидів;
 Зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації
шкідливих речовин в атмосферному повітрі села шляхом:
1)
удосконалення організації руху транспорту;
2)
популяризації електротранспорту;
3)
створення системи зелених насаджень вздовж автомагістралей;
4)
розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових
кварталів;
5)
розташування проектованих будівель в районах перспективної
житлової забудови на дозволеній від автодоріг відстані (не менше, ніж 50
метрів від дороги).
Охорона поверхневих та підземних вод
 Гарантоване першочергове охоплення питною водою населення для
забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових
потреб шляхом прокладання мереж ліцензованого централізованого
водопостачанням із установленням та дотриманням запобіжного характеру
заходів (встановлення та дотримання в натурі зон санітарної охорони,
першого, другого та третього поясів) щодо охорони джерел і систем питного
водопостачання відповідно до ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», ЗУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних
об’єктів», ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН 2.5-64:2012, ДБН В.2.212:2019, ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
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призначеної для споживання людиною» та інших нормативно-правових актів,
що регулюють відносини у сфері питної води та питного водопостачання.
 Забезпечувати проведення заходів організаційного, науково-технічного,
санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового
характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного
водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання,
відновлення запасів питної води.
 Забезпечувати здійснення контролю за дотриманням законодавства у
сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення
державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання та
систем водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної санітарноепідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з
використанням джерел питного водопостачання.
 Організувати обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в
установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які
не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що
негативно впливає на якість питної води.
 Затвердження та реалізація місцевої програми централізованого
водовідведення та правил приймання стічних вод із скиданням стічних вод у
водні об’єкти лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин, визначення механізму контролю за скиданням стічних вод.
 Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і
талих вод системою закритої зливової каналізації із використанням сучасних
ОС.
 Забезпечення раціонального використання вод (економія води, заборона
використання питної води для промислових цілей).
 Розроблення проектів прибережних захисних смуг, подальше їх успішне
встановлення в натурі та забезпечення дотримання режимів використання
земель в прибережних захисних смугах, відповідно до чинного
водоохоронного законодавства (ВКУ, постанова Кабінету Міністрів України
від 18. 12. 1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних
об’єктів» і т. д.) ;
 Розчищення чаш водойм від заростання та замулення, створення
водоохоронних насаджень;
 Будівництво мережі дощової каналізації з очисними спорудами для
ліквідації негативного впливу дощових стоків на стан водного басейну,
ґрунтів;
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 Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані
джерел питної води;
 Очистка ставків від мулових наносів, що зменшить випадки замору
риби, отруєння тварин від ціанобактерій, тим самим покращиться санітарний
стан водойми та прилеглих територій;
 Будівництво очисного комплексу із додатковими заходами;
 Встановити планове проведення спостережень за станом водойм;
 Поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну річки;
 Зменшення забруднення поверхневих водойм міста шляхом дотримання
всіх норм будівництва мережі очисних споруд зливової каналізації;
 Встановлення сучасних очисних технологій міжнародного зразка;
 Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом
створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення
зворотних вод:
1)
будівництво нових мереж та 100% забезпечення водовідведенням
населення;
2)
Організація екологічно безпечного водовідведення стоків
дощових і талих вод системою закритої зливової каналізації із використанням
сучасних ОС (Згідно з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій» і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі
та споруди»). Дощові води та води, що утворюються при таненні снігів, а
також води від поливання вулиць, проїздів самопливними мережами
надходять до очисних споруд. Найбільш забруднену частину стоку (перші 20
хв. дощу), відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та
ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на очисних спорудах. Очищені та
умовно чисті води від очисних споруд пропонується скидати у поверхневі
потоки, або подавати у накопичувальні резервуари очищених та умовно
чистих поверхневих стоків. З накопичувальних резервуарів стічні води
передбачається використовувати для поливання зелених насаджень та миття
удосконалених покриттів у періоди відсутності дощів. Надлишок очищених та
умовно чистих поверхневих стоків передбачається відводити на скидання у
поверхневі водні об’єкти за допомогою насосних станцій поверхневих вод та
напірних колекторів.
3)
створення фільтраційної завіси для кладовища або його закриття
для унеможливлення забруднення ґрунтових вод через міграцію шкідливих
речовин.
Охорона ґрунтів та земельних ресурсів
Заходи з охорони ґрунтів та земельних ресурсів:
 раціональне використання та охорона земель шляхом заміни їхнього
функціонального призначення для більш ефективного їх використання в
межах населеного пункту;
 впровадження схеми санітарного очищення села:
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1)
виявлення та ліквідація несанкціонованих місць видалення
відходів;
2)
організація роздільного збирання відходів;
3)
будівництво й облаштування контейнерних майданчиків;
4)
розвиток пунктів прийому вторинної сировини;
5)
інші заходи, направлені на зменшення кількості відходів що
вивозяться для захоронення на полігони ТПВ;
6)
ліквідація полігонів та рекультивація, зайнятих під ними ділянок
ґрунтів;
 застосування природоохоронних заходів, направлених на збереження
родючого шару ґрунту при освоєнні вільних територій;
 запровадження польового компостування органічних відходів;
 охорона і раціональне використання земель;
 вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним
збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих
побутових і промислових відходів;
 будівельні відходи збирати та готувати до утилізації окремо за видами у
тому місці, де вони утворюються;
 затвердження генеральної схеми санітарного очищення яка включатиме
забезпечення впровадження на території приватного сектору контейнерної
системи збору ТПВ;
 покращення стану земель шляхом забезпечення проведення заходів з
ліквідації стихійних звалищ, запобігання їх утворенню;
 проведення геохімічних досліджень ґрунтів;
 заборона підхоронень в межах кладовищ, що розташовані в межах
житлової зони та вичерпали свій територіальний ресурс;
 благоустрій територій і дотримання санітарних правил експлуатації
діючих та утримання закритих ділянок кладовищ;
 організація нового кладовища в північній частині села;
 запровадження системи безперервного моніторингу за санітарним
станом землі;
 розробка та реалізація схеми санітарного очищення ґрунтів території
села;
 захоронення залишків від рибоконсервного виробництва із дотримання
всіх санітарно захисних зон;
 протиерозійні заходи;
 для зменшення скидів забруднюючих речовин із джерел забруднення
АЗС на стан ґрунтового покриву рекомендуємо:
1)
паливороздавальні колонки не повинні мати протікань та
допускати розливів нафтопродуктів;
2)
підтримувати в справності злiчена-дозуючі пристрої, пристрої для
запобігання переливу.
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 проведення геохімічних досліджень ґрунтів та агрохімічної
паспортизації ґрунтів.
 розробка та реалізація схеми санітарного очищення ґрунтів території
села.
 забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та
раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства
України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких
порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення із попутнім
забезпеченням дотримання землевласниками та землекористувачами
стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання
забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів.
 реалізація заходів щодо зменшення скидів – організаційні заходи щодо
діяльності підприємств та нагляд за обладнанням, встановлення сучасного
фільтрового обладнання, технологічні заходи влаштування модернізованого
обладнання.
 вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним
збором, зберіганням, утилізацією, переробкою відходів для запобігання
подальшої міграції полютантів (створення ефективної системи управління у
сфері поводження з відходами – ліквідація наявних стихійних звалищ та
санація забруднених ними ділянок, запровадження системи роздільного
збирання відходів із подальшою їх переробкою чи відповідною утилізацією,
запровадження системи польового компостування відходів зеленого
господарства тощо).
 заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій
територіальний ресурс та потребують закриття; благоустрій території і
дотримання санітарних правил експлуатації діючих та утримання закритих
кладовищ; організація нового кладовища.
 вирішення основних екологічних проблем, пов’язаних із екстенсивним
веденням традиційного сільського господарства (розвиток ведення
органічного землеробства, запровадження нульового обробітку ґрунту тощо).
 благоустрій існуючих зелених насаджень та створення нових
рекреаційних зон загального призначення.
 раціональне використання та охорона земель шляхом заміни їхнього
функціонального призначення для більш ефективного їх використання в
межах населеного пункту.
 застосування природоохоронних заходів, направлених на збереження
родючого шару ґрунту при освоєнні вільних територій.
 запровадження системи постійного екологічного моніторингу за фізикохімічним станом ґрунтів.
Захист від шуму
Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих
територій до головних селищних вулиць, забезпечується дотриманням
нормативної санітарно-гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови,
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дотриманням параметрів поперечного профілю в межах червоних ліній та за
рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень і дотримання
правил землекористування, а також застосування будівельно-акустичних
засобів захисту від шуму (будівництво шумозахисних екранів, забезпечення
необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків).
Заходи захисту від шуму та вібрації:
 забезпечити ефективне застосування організаційно-технічних та/або
лікувально-профілактичних заходів для дотримання допустимих рівнів шуму
(за умов підтвердження перевищення рівнів шуму за результатами замірів) ;
 запровадження контролю за дотриманням санітарних норм від
негативного впливу шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку на межі санітарнозахисних зон виробничих об’єктів;
 дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови від
автостоянок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10) ;
 винесення джерел акустичного забруднення за межі садибної території.
Заходи захисту від електромагнітних випромінювання
Заходи захисту від електромагнітних випромінювання:
 в межах санітарно-захисних зон повітряних ліній електропередач
забороняється розміщувати житлові і громадські будівлі, дачні ділянки та інші
місця перебування людей, майданчики для стоянки та зупинки всіх видів
транспорту;
 повітряні лінії електропередачі напругою 35-110 кВ і вище потрібно
розміщувати за межами сельбищної території або проводити їх заміну
підземними кабельними лініями. Прокладку електричних мереж напругою 20
кВ, як правило, передбачати кабельними лініями.
Ландшафтно-планувальні заходи
Формування планувальної структури селища з урахуванням
особливостей ландшафту:
 поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових
зелених насаджень у межах села (сквери, парки інші озеленені території
загального використання та спеціальні озеленені території в СЗЗ);
 проведення інвентаризації системи сільських зелених насаджень у
відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та
інших населених пунктів»;
 утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані;
 формування локальних місць рекреаційного використання із їх
благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі
архітектурні форми);
 організація природоохоронних територій в параметрах прибережної
захисної смуги водних об’єктів а також територіями інших зелених насаджень
загального використання;
 залучення громадськості до відтворення зелених зон селища;
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 формування СЗЗ (озеленення спеціального призначення, благоустрій)
виробничих, складських об’єктів, кладовищ;
 формування охоронних зон навколо об’єктів інженерного призначення
та інженерних мереж;
 формування і упорядкування зон санітарної охорони навколо
водозабірних об’єктів;
 формування зон обмеження забудови;
 формування вулично-дорожньої мережі із червоними лініями та лініями
регулювання забудови.
Рішення генерального плану населеного пункту щодо розміщення
проектних об’єктів розроблено згідно Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища", а саме: Статті 3 "Основні принципи
охорони навколишнього природного середовища". Дворові території повинні
бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а
також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж
площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового
будинку або відповідної площі озеленення на вільній від забудови території
подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення.
При використанні території села відповідно до генерального плану, необхідно
передбачати рівномірне і безперервне озеленення території з максимальним
збереженням і використанням існуючих зелених насаджень. Забороняються
нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об’єктів
за рахунок території парків, водних акваторій тощо.
Заходи щодо запобігання погіршення санітарно-епідеміологічних
умов території житлової забудови
Підсобні господарства підприємств, організацій і установ, а також
ділянки для колективних садів і городів повинні розташовуватись на
приміській
території,
за
межами
санітарно-захисних
зон,
сільськогосподарських підприємств і споруд на відстані не менше 300 м від
межі резервних територій для розміщення перспективного будівництва,
передбаченого генпланом села, зон санітарної охорони господарсько-питних
водопроводів (I і II пояс), водоохоронних зон річок, водосховищ.
Також при плануванні житлово-громадських об'єктів необхідно
врахувати, що їх розміщення не допускається:
 у першому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;
 на ландшафтно-рекреаційних територіях, якщо заплановані об'єкти не
призначені для відпочинку та спорту;
 у водоохоронних зонах річок та інших поверхневих водоймищ;
 обладнання внутрішньо-будинкової каналізації з відведенням побутових
стоків у вигріб (необхідно забезпечити каналізування всіх нових житловогромадських об'єктів).
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Ліквідація зон екологічного ризику, забезпечення санітарноепідеміологічного благополуччя
 Налагодження ефективної системи санітарного очищення територій,
організація системи ведення постійного моніторингу за станом всіх складових
навколишнього природного середовища.
 Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
шляхом забезпечення жителів якісною питною водою: реконструкція,
будівництво, забезпечення подальшої модернізації водопровідних систем.
 Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя шляхом
зменшення санітарно-захисних зон існуючих промислових і комунальних
об’єктів, в межі яких потрапляє житлова забудова: закриття кладовища.
 Функціональне зонування сільської території з виділенням промислових
зон та дотримання нормативних санітарно-захисних зон від нових
промислових, сільськогосподарських, виробничо-складських, комунальних,
інженерних об’єктів.
Збереження біологічного різноманіття, розвиток екологічної мережі
 Забезпечення максимального збереження існуючих ландшафтів
природніх екосистем при освоєнні вільних від забудови територій.
 При створенні озеленених територій різного функціонального
призначення, врахувати необхідність і можливість створення біологічного
різноманіття видів, рослинних угруповань, тваринних комплексів,
ландшафтів.
 Закрити несанкціоновані звалища та засадити деревами територію.
 Раціонально використовувати пестициди.
 Використання біологічних та органічних пестицидів природного
походження.
 Встановлення сучасного фільтрового обладнання для повної очистки
стоків.
 Постійний моніторинг умовно чистих вод на перевищення гранично
допустимих скидів.
 Визначити території, що мають особливу природоохоронну, екологічну,
наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність та можуть бути
включені до складу екологічної мережі Черкаської області, встановити
передбачені законом обмеження на їх планування, забудову та інше
використання.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
 Виявлення запасів природних рослинних ресурсів, забезпечення їх
охорони і відтворення.
 Запобігання інтродукції та поширенню чужорідних видів рослин, які
загрожують природним екосистемам.
 Забезпечення озеленення населеного пункту.
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Охорона і раціональне використання природних тваринних ресурсів
 Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних
тварин.
 Забезпечення охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством
(придбання матеріально-технічних засобів тощо).
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та
побутових відходів
 Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та
встановлення установок, обладнання та машин для збору, транспортування,
перероблення,
знешкодження
та
складування
побутових,
сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів
розчищення зелених насаджень.
 Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв,
цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та
побутових відходів.
 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення
відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або
заборонених для використання хімічних засобів захисту рослин.
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РОЗДІЛ 10. РОЗГЛЯНУТІ АЛЬТЕРНАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
10.1. Оцінка альтернатив
Відповідно до Генерального плану с. Сигнаївка пропонується низка
заходів. Альтернативи доцільно визначати так, щоб вони відрізнялися одна від
одної та демонстрували відмінності у ймовірних наслідках для довкілля, у
тому числі здоров`я населення, і створювали можливості для порівняльного
аналізу. Слід зазначити, що обрані альтернативи не обов'язково є
взаємовиключними. Часто вони є взаємодоповнюючими. У будь-якому разі
кінцевим продуктом аналізу альтернатив є формування оптимального
сценарію розвитку, що поєднує переваги декількох обраних альтернатив.
Проте деякі заходи можуть мати альтернативи:
Альтернатива 1
«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку
не затвердження та не реалізації документу державного планування
Генерального плану с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської області.
Під час розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту
генерального плану села Сигнаївка була розглянута альтернативна не
впровадження та не реалізації проектних рішень даного документу
державного планування. У разі незатвердження проекту генерального плану
села Сигнаївка Шполянського району Черкаської області та відмови від
реалізації запропонованих рішень, – це призведе до неможливості покращення
екологічної ситуації, забезпечення екологічної безпеки, розвитку економіки
населеного пункту та збільшення кількості робочих місць, підвищення якості
життя, покращення добробуту та здоров’я населення. Цей сценарій може
розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій
щодо стану навколишнього природного середовища: погіршення якості
атмосферного повітря внаслідок емісії полютантів стаціонарними та
пересувними джерелами забруднення, порушення екологічної стійкості
акваторій, а також ґрунтів внаслідок неорганізованої системи поводження з
відходами, відсутності централізованого водопостачання та водовідведення
тощо.
За даним варіантом подальший сталий розвиток села Сигнаївка є
проблематичним, і, відповідно, розглянута альтернатива веде до погіршення
екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів,
хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.
Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію "нульової
альтернативи" подальший сталий розвиток села є дещо ускладненим, і ця
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альтернатива призводить до погіршення екологічної ситуації в селі,
неефективного використання земельних ресурсів, хаотичного будівництва.
Альтернатива 2
«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування
ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів із використанням
інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.
Розгляд цієї альтернативи ґрунтується на порівнянні оцінених впливів на
навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання
відповідних ділянок перспективної забудови. Порівняння альтернатив
показало як переваги так я недоліки проекту Генерального план. В результаті
чого були розглянуті можливі альтернативи функціонального використання
деяких ділянок перспективної забудови, з меншим ступенем містобудівного
навантаження та природне середовище.
Кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане формування
найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації проекту
даного документу державного планування з урахуванням державних,
громадських та приватних інтересів.
Кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане
формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації
проекту даного документу державного планування з урахуванням державних,
громадських та приватних інтересів
Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено
доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних,
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо
забезпечення безпеки навколишнього природного середовища, а також
оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та
експлуатації будівель і споруд підприємств, надано прогноз впливу на
оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.
10.2. Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО
Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної
екологічної оцінки, можна виділити наступні фактори: відсутність офіційних
статистичних даних окремо по с. Сигнаївка. Таким чином висновки отримані
в результаті аналізу статистичних даних мають певний відсоток похибки.
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РОЗДІЛ 11. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ І ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система
регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу
змін стану навколишнього природного середовища з метою виявлення
негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або послаблення.
Моніторинг довкілля здійснюється у відповідності до Постанови
Кабінету Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 р. «Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу довкілля». Система
моніторингу спрямована на: удосконалення рівня вивчення і знань про
екологічний стан довкілля; покращення оперативності та якості
інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення
якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх
здійснення; сприяння раціонального використання природних ресурсів та
екологічної безпеки, сталого розвитку. Для цього проводяться систематичні
спостереження за складовими природного середовища: атмосферне повітря,
ґрунти, води тощо, аналізується його стан та надається прогноз щодо
можливих змін.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини,
вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з
очікуваним станом природного середовища.
При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної
документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників
чисельності населення села від проектних на поточний період, здійснювати
контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва,
будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового
обслуговування, розвитку озеленених територій проектним рішенням.
Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня
показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і
підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами
інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення,
що негативно впливають на комфортність проживання населення, і
обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.
У сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:
- виконання планувальних заходів (зміни в планувальній організації
території села, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її
функціонального зонування; створення та озеленення нормативних санітарнозахисних зон для промислових підприємств та інших виробничо-комунальних
об'єктів; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для транзитного
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транспорту; створення системи захисного озеленення);
- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження
нових мало- та безвідходних технологій на промислових підприємствах,
модернізація існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження
теплових установок сучасного типу з використанням природних джерел
енергії, тощо);
Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та
очищенням поверхневих стічних вод з території села, своєчасним
будівництвом локальних очисних споруд зливової каналізації та ефективністю
їх роботи, встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на
їх території режимів господарської діяльності, благоустроєм водних
рекреаційних зон.
Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування
визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та
води водних об'єктів в пунктах водокористування населення за хімічними та
бактеріологічними показниками.
Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю
повинні вести облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та
електромагнітних випромінювання на території села.
Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу території на
навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану
екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно
проводити поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного
повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в села
системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та
водний басейни, ґрунт, надра, фізичні фактори впливу) з організацією
стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та
рекреаційно-оздоровчої зон.
У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів
складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення
села з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього
середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні
дані. Для цього необхідно внести зміни в статистичну звітність у сфері
навколишнього середовища для отримання статистичних даних по кожному
населеному пункту Шполянського району окремо.
Проблема відсутності статистичних даних по окремому населеному
пункту, є спільною по всій країні. Для кожного рівня стандартних процесів
планування має бути відповідний рівень офіційної екологічної звітності для
кожного населеного пункту окремо, щоб органи планування (та інші
відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну інформацію з
офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації даного завдання може бути
створення штатної одиниці в складі виконавчих органів, що забезпечить збір
та аналіз екологічних даних по території села. Для цього необхідно керуючись
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принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів
господарювання в межах міста надавати щорічно в текстовому та графічному
форматі інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних
джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарнозахисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та
дотримання ГДВ; об’єм утворення відходів, наявність МВВ та об’єм
накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність
встановленим ГДС.
Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного
планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними
показниками з веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно
виявляти недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність
проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню а
також проводити інформування громади міста про стан реалізації
містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх
усунення.
Можлива структура моніторингу стану компонентів НПС окреслена в
Таблиці 11.1. та 11.2.
Таблиці 11.1.
Структура моніторингу стану компонентів НПС села Сигнаївка
Об’єкт
Параметри
Періодичніс
Суб’єкт
Індикатори
моніторингу
моніторингу
ть
моніторингу результативності
Відповідність:
Вміст
Станції
статті 9, 10, 17 ЗУ
забруднюючих
технічного
«Про охорону
речовин у
1раз на рік обслуговування, атмосферного
вихлопних газах
Сигнаївська
повітря», ДСТУ
автотранспорту
сільська рада
4276:2004 та
ДСТУ 4277:2004
ГУ
Держпродспожив
служби в
Атмосферне
«ГДК хімічних і
Черкаській
повітря
1-2 раз на рік
біологічних
області,
Вміст
або за
речовин в
Державна
забруднюючих
заявою
атмосферному
екологічна
речовин у межах
місцевих
повітрі населених
інспекція
СЗЗ підприємств
жителів
місць» від
Черкаської
03.03.2015р.
області,
Сигнаївська
сільська рада
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ДУ «Черкаський
2 рази на рік,
ОЛЦ МОЗ
ДСанПін 2.2.4раз на три
України»,
Вододжерела
171-10
місяці
Сигнаївська
сільська рада
ГУ
Вміст полютантів,
Перед
Держпродспожив
хвороботворних
початком
служби
ДСП 173-96,
бактерій в ґрунті проектуванн
Черкаської
додаток 11
при забудові
я,
області,
ділянок
будівництва Сигнаївська
сільська рада
Ґрунти
Агроекологічний У залежності
моніторинг с/г
від
земель: фізикопоказника:
У відповідності
Сигнаївська
хімічні, агрофізичні, від 2-3 разів
до розроблених
сільська рада
агрохімічні,
за сезон до 1
методик
мікробіологічні
разу на 2-3
властивості
роки
Кількість
утворених, зібраних
У відповідності
відходів та
до ЗУ «Про
Відходи
відправлених
Сигнаївська
відходи»,
Щомісячно
на переробку,
сільська рада діючих галузевих
кількість зібраної
методик
вторинної сировини
У відповідності
до Правил
Площа озеленених
утримання
територій,
Сигнаївська
Зелені
1 раз на рік
зелених
санітарний стан
сільська рада
насадження
насаджень у
насаджень
населених
пунктах України
Вміст
забруднюючих
речовин у
водоймах

Позитивний настрій
жителів села,
1 раз на рік
Соціальне
нейтральні або
або за
середовище
позитивні публікації потребою
у ЗМІ
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Сигнаївська
сільська рада

З використанням
розроблених у
соціології
методик

Таблиці 11.2.
№

1.1
1.2
1.2

1.2

1.3
1.3

1.4

Забруднення атмосферного повітря
Екологічний індикатор
Одиниця виміру
1.Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Загальний обсяг викидів від тонн
стаціонарних і пересувних
джерел
Загальний обсяг промислових тонн
викидів від стаціонарних
Обсяги промислових викидів тонн
від стаціонарних джерел за
окремими
забруднюючими
речовинами
(якщо
такі
виробляються) :
суспензовані тверді частинки
діоксид та інші сполуки сірки
сполуки азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні
сполуки
метали та їхні сполуки
Обсяги промислових викидів тонн, % від
від стаціонарних джерел за загального обсягу
основними видами економічної викидів
діяльності
Загальний обсяг викидів від тонн, % від
пересувних
джерел загального обсягу
забруднення
викидів
Обсяг викидів від пересувних
джерел
забруднення
за
окремими
забруднюючими
речовинами:
суспензовані тверді частинки
діоксид та інші сполуки сірки
сполуки азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні
сполуки
Щільність
викидів
в т/км2
атмосферне
повітря
по
відношенню
до
території
області, ОТГ

Значення

1.5

Кількість викидів в атмосферне кг/на душу населення
повітря на одну особу, що
проживає
2.Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах

2.1

Кількість випадків перевищень
ГДК середньодобових для
вмісту забруднюючих речовин
у базовій мережі спостережень,
в тому числі за забруднюючими
речовинами:
пил
окиси азоту
сірководень
окис вуглецю
фенол
Концентрація забруднюючих
речовин
в
атмосферному
повітрі
(за
основними
забруднюючими речовинами)
Концентрація забруднюючих
речовин
в
атмосферному
повітрі
(за
основними
забруднюючими речовинами)

2.3

2.4

Зміна клімату
№
Екологічний індикатор

% від загальної
кількості проб

% проб з
перевищенням
ГДК
мг/м3

частка ГДК

Одиниця
виміру

1.Викиди парникових газів
1.1
Обсяги викидів за основними
показниками:
діоксид вуглецю
тонн
метан
тонн
оксид азоту
тонн
Водні ресурси
№ Екологічний індикатор
Одиниця виміру
1.1 Загальний об’єм забору прісних вод у м3/рік
цілому, в тому числі:
об’єм забору прісних поверхневих
вод
об’єм забору прісних підземних вод
1.2 Використання прісних вод в цілому, в м3/рік
тому числі:
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Значення

Значення

виробничі потреби
побутово-питні потреби
сільськогосподарські потреби
інші
1.3 Використання прісних вод у цілому, в м3/рік
тому числі за основним видом
економічної діяльності
1.4 Використання води у розрахунку на м3/рік на душу
душу населення
населення
1.5 Індекс експлуатації водних ресурсів % від ВРПВ
(відношення
загального
об’єму
водозабору до загального обсягу
ВРПВ)
2. Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення
2.1 Об’єм води, що використовується для
задоволення господарсько-питних та
інших потреб населення в цілому
3.Якість питної води
3.1 Частка проб питної води, що не
відповідає нормам якості питної
води,
в тому числі:
за фізико-хімічними показниками
за бактеріологічними показниками
3.2 Частка проб питної води, що не
відповідає нормам якості питної
води, в тому числі:
у
системах
централізованого
водопостачання
за санітарно-хімічними показниками
за бактеріологічними показниками
в
джерелах
децентралізованого
водопостачання
за санітарно-хімічними показниками
4.Забруднення стічні води
4.1 Скидання зворотних вод, усього, в
тому числі:
у поверхневі водні об’єкти
у підземні горизонти
у накопичувачі
4.2 Скидання зворотних вод у поверхневі
водні об’єкти, усього в області, з них:
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м3/рік на душу
населення
% від загальної
кількості
перевірених проб

% від загальної
кількості
перевірених проб

м3/рік

м3/рік

нормативно очищених
нормативно чистих без очищення
забруднених
4.3 Скидання забруднених зворотних у
поверхневі водні об’єкти в цілому,
в тому числі:
забруднених зворотних вод без
очищення
недостатньо очищених зворотних вод
4.4 Скидання забруднених зворотних вод
у поверхневі водні об’єкти у
розрахунку на одну особу, що
проживає
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м3/рік, % від
загального об’єму
скинутих стічних
вод
м3/рік

РОЗДІЛ 12. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту
генерального плану села Сигнаївка виявлена відсутність ймовірних
транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення,
що в першу чергу пов’язано із відсутністю проектування, будування чи
функціонування потужних матеріальних об’єктів виробничого призначення та
віддаленості дислокації населеного пункту від державних кордонів.
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РОЗДІЛ 13.РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ
НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ
В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки проекту
генерального плану села Сигнаївка Шполянського району Черкаської області
було окреслено першочергову пріоритетність утвердження екологічної
безпеки та захисту навколишнього природного середовища, що у свою чергу
слугують гарантами високого рівня безпеки населення, покращення стану
здоров’я селян та екологічної ситуації населеного пункту. Проектом
документу державного планування враховані наявні проблеми села і
запропонована найбільш екологічно доцільна та економічно вигідна його
територіальна організація та подальший сталий розвиток.
Фундаментом перспективного сталого розвитку є покращення умов
життєдіяльності населення – забезпечення ефективного комунального
забезпечення:
прокладання
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, запровадження системи санітарної очистки території
населеного пункту та екологічно безпечної системи поводження з відходами
тощо заразом із оздоровленням довкілля та раціональним використанням
природних ресурсів шляхом підвищення екологічної культури та освіченості
селян.
В разі якщо документ державного планування не буде затверджено
очікується погіршення показників по якості атмосферного повітря, ймовірні
ризики негативного впливу та ґрунтове середовище та біорізноманіття. Стан
поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати
коливань в залежності від змін кліматичних умов. В сфері використання
підземних водних ресурсів, в залежності переважно від темпів житловогромадського будівництва, в перспективі очікується гостра необхідність
освоєння нових ділянок водопостачання (підземних або поверхневих джерел).
Ключові виявлені екологічні проблеми села, у тому числі ризики впливу на
здоров’я населення, які стосуються документа державного планування.
Серед важливих екологічних проблем села, в тому числі що мають ризики
впливу на здоров’я населення, можна виділити наступні:
 забруднення атмосферного повітря, що відбувається переважно за
рахунок викидів від пересувних джерел, насамперед залізничного
та автотранспортних засобів. Зазначені ризики є основними серед
потенційних впливів на стан здоров'я населення.
 забруднення поверхневих вод, що обумовлене стоком зливових вод
що формується на сельбищних територіях, ділянках промислових
та комунальних підприємств, малий відсоток розвитку мережі
каналізації дощових вод та їх скидання у поверхневі водойми без
очищення.
Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного
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планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі
кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.
Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту
оновленого генерального плану на навколишнє середовище та здоров'я
населення. Водночас, були виявлені ризики та потенційні негативні наслідки,
що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в
проекті генерального плану.
З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних
наслідків запропонована низка заходів, в тому числі необхідність перегляду
деяких проектних рішень з подальшим коригуванням документу державного
планування. Перегляд проектних рішень пов’язаний переважно із
необхідністю збереження природних комплексів, регулюванням щільності
забудови, зменшенням антропогенного навантаження на міське середовище.
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення.
Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є
комплексним процесом проведення якого є невід’ємною складовою
своєчасного забезпечення середовища, що розвивається і трансформується,
системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального
обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на
якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення
моніторингу реалізації рішень містобудівної документації наведені основні
чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники
для здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу
впливів під час реалізації документу державного планування.
Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного
планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними
показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти
недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність
проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а
також проводити інформування громади міста про стан реалізації
містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх
усунення.
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення.
Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в
центральній частині країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та
здоров’я населення не очікуються.
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