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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

A – повне виявлення запасів корисних копалин 

B – з'ясовано основні особливості запасів корисних копалин 

C1 – з'ясовано загальні умови запасів корисних копалин 

АПАР – аніонні поверхнево-активні речовини 

БСК5 – біохімічне споживання кисню 

БУВР – басейнове управління водних ресурсів 

ВКУ – Водний кодекс України 

ВЗ – водоохоронна зона 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДР – гранично допустимий рівень 

ГУ – головне управління 

ДБН – державні будівельні норми 

ДДП – документ державного планування 

ДП – державне підприємство 

ДСТУ – державний стандарт України 

ДУ – державна установа 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗКУ – Земельний кодекс України 

ЗСО – зона санітарної охорони 

ЗУ – Закон України 

КОС – каналізаційні очисні споруди 

КТП – комплектна трансформаторна підстанція 

ЛОС – локальні очисні споруди 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

МПВ – масиви підземних вод  

МС – метеостанція 

НПС – навколишнє природне середовище 

ОБУВ – орієнтовні безпечні рівні впливу 

ОДА – обласна державна адміністрація  

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище 

ОС – очисні споруди 

ОСГ – особисте селянське господарство 

ПВ – побутові відходи 

ПЗС – прибережно-захисна смуга 

РПВ – рідкі побутові відходи 

СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ТПВ – тверді побутові відходи 

ЦГМ – центр з гідрометеорології 

 

  



5 

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Генеральний  план та план зонування території (у складі генерального 

плану) села Боровиця Черкаського району Черкаської області розроблено ТОВ 

«УКР-ГРУППРОЕКТ» згідно з рішеннями № 14-10/VII від 9 серпня 2019 р., № 

9-20/VIII від 21 квітня 2021 року Сагунівської сільської ради на замовлення 

Сагунівської сільської ради відповідно до завдання (договір № 1). 

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, на 

місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії 

розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, 

розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади 

Сагунівської сільської ради з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

План зонування території (Зонінг) – це містобудівна документація, що 

визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 

потреб у межах визначених зон. 

  

Основні цілі документа державного планування 

✓ визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами 

використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах 

містобудівних регламентів; 

✓ регулювання планування та забудови територій з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

✓ раціонального використання території населеного пункту; 

✓ ефективна функціонально-планувальна організація території села 

з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень санітарно-

захисних зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних зон тощо; 

✓ забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого 

розвитку населених пунктів; 

✓ збереження природного середовища та охорони історико-

культурної спадщини; 

✓ встановлення правових гарантій з використання і будівельної 

зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права 

володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими 

об'єктами нерухомості; 

✓ створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 

будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш 

ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб 

у відповідності до містобудівних регламентів; 

✓ забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з 

оточуючою забудовою та землекористуванням; 

Даний проєкт генерального плану території виконано відповідно до 

вимог Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Законів 
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України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 

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

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

нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Даний документ державного планування розробляється та 

затверджується із урахуванням державних, громадських, а також приватних 

інтересів. 

Розроблення документа державного планування генерального плану має 

зв’язок та узгоджується з іншими документами державного планування, а 

саме: різними планами та програми, що діють на регіональному рівні, які в тій 

чи інший мірі визначають передумови для прийняття проєктних рішень в даній 

містобудівній документації. Їх положення та завдання беруться до уваги в 

процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної 

оцінки.  

 

Головні стратегічні документи, що мають відношення до проєкту 

генерального плану 

1) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року 

Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану 

довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів 

соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення 

конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне 

довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та 

відновлення природних екосистем.  

Згідно з Стратегією стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на 

довкілля, як інструмент реалізації державної екологічної політики, дасть змогу 

запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та 

встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і 

вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки. 

2) Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 

до 2030 року 

Метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни 

клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення правових та 

інституційних передумов для забезпечення поступового переходу до 

низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та 

екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян. 

Основними напрямами реалізації Концепції є: зміцнення інституційної 

спроможності щодо формування і забезпечення реалізації державної політики 

у сфері зміни клімату; запобігання зміні клімату через скорочення 

антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та 

забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави; 
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адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, 

пов’язаних із зміною клімату. 

3) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року 

Метою цієї Стратегії є створення умов для підвищення стандартів життя 

населення шляхом впровадження системного підходу до поводження з 

відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів 

утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного 

використання.  

Цілями Стратегії є: визначення та розв’язання ключових проблем 

розвитку управління відходами в Україні на інноваційних засадах; визначення 

пріоритетних напрямів діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств, 

громадських організацій та суспільства в цілому щодо переходу системи 

управління відходами на інноваційну модель; визначення шляхів та методів 

удосконалення існуючої інфраструктури з управління відходами, які не 

суперечать інноваційній моделі; забезпечення сталого розвитку України 

шляхом виконання завдань, спрямованих на екологічну та ресурсну безпеку; 

зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, 

підвищення якості надання адміністративних послуг; забезпечення законності 

та передбачуваності адміністративних дій. 

4) Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням 

Деградація земель та опустелювання є одними з найбільш серйозних 

викликів для сталого розвитку країни, які спричиняють істотні проблеми 

екологічного і соціально-економічного характеру.  

Відповідно до Національного плану дій щодо боротьби з деградацією 

земель та опустелюванням було заплановано розроблення нормативно-

правових актів та впровадження заходів щодо: 

- збалансованого використання, охорони і відновлення земель та ґрунтів, 

запобігання їх деградації;  

- управління водними ресурсами за басейновим принципом;  

- створення, відновлення та охорони лісів; 

- створення і відновлення сіножатей та пасовищ; 

- упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, 

земель  

- створення (оголошення) нових та розширення площі існуючих 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

- проведення суцільних ґрунтових обстежень земель України; 

- і т.д. 

5) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки 

Стратегія розвитку Черкаської області спрямована на покращення 

добробуту населення регіону, на підвищення комфорту та якості життя, 

освіченості його мешканців, на розвиток економіки Черкаської області та 

підвищення її конкурентоспроможності, а також на створення позитивного 

іміджу регіону та максимально ефективного використання його ресурсів і 
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можливостей. 

Стратегічні цілі спрямовані на розвиток трьох секторів: економіки 

(впровадження високотехнологічного виробництва, експорт орієнтованість, 

підтримка підприємницької діяльності тощо), люди (підвищення 

професійного рівня за рахунок якісної системи освіти, кваліфікації медичного 

персоналу; активна участь та співробітництво мешканців громад у вирішенні 

питань розвитку населених пунктів, розвитку сфери освіти, культури тощо);  

висока якість життя (забезпечення екологічної безпеки та збереження 

довкілля, безпеки населення та територій; розвиток і модернізація 

інфраструктури та цифрової трансформації регіону). 

6) Обласна програма боротьби з амброзією полинолистою у Черкаській 

області на 2017 – 2021 роки 

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби     

з амброзією полинолистою в найближчі роки пріоритетне значення буде 

надаватись: механічним, агротехнічним, та хімічним методам боротьби, що 

застосовуватимуться одночасно.  

У населених пунктах:  

- створенню штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах 

амброзії полинолистої. Цей варіант фітоценотичного контролю заснований на 

здатності багаторічних трав пригнічувати рослини амброзії і зменшувати її 

чисельність; 

- систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з 

початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок 

серпня); вириванню рослин амброзії з корінням та їх знищенню шляхом 

спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним 

захороненням решток у санітарних ямах; 

- знищенню рослин амброзії на засмічених присадибних ділянках 

агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з 

подрібненням рослинних решток) та (при можливості) з наступним висівом на 

цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав. 

 На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій), лісосмуг, землях 

загального призначення: 

- застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до 

Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі 

змінами та доповненнями) (додаток 5);  

- підсіву багаторічних низькорослих або газонних трав;  

- систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з 

початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок 

серпня).   

 У полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо - весняний 

період): 

- дотриманню технології обробітку ґрунту, що включає своєчасний 

передпосівний його обробіток, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, 

збирання тощо; 

- застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до 
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Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні; 

- дотриманню сівозміни, обов’язковому висіву просапних культур 

та багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівання 

протягом 3-х років на враженому полі соняшника, кукурудзи тощо; 

передпосівному внесенню у ґрунт гербіцидів та проведенню дворазового 

лущення рослинних решток.  

У промислових садах, розсадниках: 

- дотриманню технології обробітку ґрунту.  

У залишених полях, що повністю заростають:  

- обробці полів гербіцидами суцільної дії; скошуванню рослин 

амброзії полинолистої до цвітіння;  

- проведенню дворазового лущення або дискування (вздовж і 

поперек поля) та культивації; посіву багаторічних трав або просапних культур. 

Виконання Програми  у п’ятирічний  термін в один етап передбачає 

знищення карантинного бур`яну на 85% від всієї площі зараження. 

7) Стратегія розвитку Сагунівської громади на період до 2026 року 

Дві головні сфери розвитку Сагунівської громади: 

1. Розвиток економічної спроможності громад: природно-

географічні, рекреаційні та культурні характеристики громади і її економічна 

база можуть бути максимально ефективно використані завдяки розвитку 

підприємництва, агробізнесу і переробної промисловості, туризму і 

збільшення надходження інвестицій. Саме це є ключовим фактором 

становлення громади. Планується покращити ситуацію за рахунок 

впровадження механізмів заохочення та підтримки дрібного підприємництва, 

фермерства, формування туристичних пропозицій силами мешканців громади 

і розвиток її представництва в загальнодержавних туристичних проектах. 

2. Покращення життя людей громади: завдяки вирішенню 

інфраструктурних, соціальних, транспортних, безпекових та екологічних 

питань, можна досягнути поступового розв’язання наявних проблем з 

підтриманням належного рівня та безпеки життя. Це дасть можливість 

закласти підґрунтя подальшого розвитку Сагунівської громади, як території, 

де успішно поєдналися аграрний і промисловий сектори економіки та 

туристично-рекреаційна сфера і, відповідно, досягнуті більш високі стандарти 

проживання мешканців. 

8) Документи міжнародного рівня, які встановлюють зобов’язання та 

заходи у сфері охорони довкілля, та сталого використання природних 

ресурсів, зокрема Директиви,, імплементація яких перебачено Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС: 

✓ Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час 

Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-де-

Жанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 

1994 р.; 
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✓ 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.; 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ 

ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

2.1. Економіко-географічна характеристика населеного пункту 

Село Боровиця розташоване на березі Кременчуцького водосховища, що 

омиває його північно-східну частину, за 28 км на північний захід від районного 

центру — міста Чигирин. На північному заході межує з селом Топилівка, на 

південному сході з селом Тіньки та на південному заході з селом Трушівці. 

Площа територіальних меж села Боровиця - 5,233 км². 

За даними Сагунівської сільської ради чисельність населення станом на 

1 січня 2021 року складає 1476 осіб.  

 

2.2. Еколого-географічна характеристика території 

Село Боровиця Черкаського району Черкаської області у фізико-

географічному відношенні знаходиться у межах Лісостепової зони, 

Подільсько-Придніпровський край, Центральнопридніпровська височинна 

область, Черкасько-Чигиринський район. Населений пункт розташований  на 

березі Кременчуцького водосховища, що омиває його північно-східну 

частину. 

Геологічна будова  

Відповідно до Геологічної карти України (дочетвертинний зріз) 

територія розташована в межах Палеогенової системи, Еоценового відділу, 

Бучацького регіоярусу ₽2bc. 

Бучацька серія розповсюджена від правобережжя р. Тясмин до 

Кременчуцького водосховища, в понижених частинах добучацького рельєфу. 

Залягає на породах кристалічного фундаменту та їхніх корах вивітрювання, 

мезозойських відкладах, райгородській товщі. Перекриваються бучацькі 

утворення більш молодими відкладами з чіткими контактами. Літологічний 

склад порід серії представлений пісками глауконіт-кварцовими, вуглистими, 

часто глинистими, сірими, різнозернистими, переважно середньозернистими, 

шаруватими, в підошві містять дрібні уламки кристалічних порід та кременю. 

Потужність бучацьких відкладів становить 43,8 м. 

Гідрогеологічні умови  

В гідрогеологічному відношенні територія с. Боровиця розташована в 

гідрогеологічній провінції складчастої області Українського кристалічного 

масиву та приурочена до групи МПВ у алювіальних четвертинних відкладах 

(код UAM5.1GW0002). 

Група МПВ в алювіальних четвертинних відкладах поширена в межах 

заплав та надзаплавних терас Дніпра та його приток. Водовмісні породи 

представлені пісками переважно дрібно- і середньозернистими, які у верхній 

частині розрізу містять прошарки супісків, суглинків, а донизу – гравій і 

гальку корінних порід. Залягає на породах докембрію, мезозою і кайнозою. У 

разі відсутності водотривких порід між алювіальними відкладами і породами, 
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які їх підстеляють, існує гідравлічний зв'язок. Потужність коливається в 

значних межах від 10-20 метрів у долина невеликих річок до 50-60 метрів у 

заплаві Дніпра.  

Води безнапірні, подекуди, за умови наявності у покрівлі суглинків і 

супісків – слабонапірні, із величиною напору від 1-3 м до 10-15 м. Глибина 

залягання в залежності від рельєфу змінюється від 2-4 до 5-15 метрів. Дебіти 

свердловин досягають 173-432 м3/добу. Коефіцієнти фільтрації 

дрібнозернистих пісків становлять 3-6 м/добу, середньозернистих – 8-22 

м/добу, коефіцієнти фільтрації супісків 0,2-0,4 м/добу. В заплаві Дніпра 

коефіцієнти фільтрації досягають 40 м/добу.  

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієво-магнієві із 

мінералізацією 0,1-1,3 г/дм3 , із підвищеним вмістом заліза (до 2-3 мг/дм3). 

Підземні води групи МПВ UAM5.1GW0002 незахищені за природними 

показниками від дифузного забруднення продуктами сільськогосподарської 

діяльності. Внаслідок своєї високої уразливості в межах населених пунктів 

забруднені сполуками азоту.  

Режим визначається кліматичними факторами, річна амплітуда 

коливання рівня становить 1,2-1,5 м із характерними весняним підйомом та 

літнім і осіннім зниженням рівнів. Живлення інфільтраційне. Підземні води 

групи МПВ UAM5.1GW0002 широко використовується сільським населенням 

для задовольняння питних і господарських потреб. 

Освоєння ресурсів підземних вод по Черкаські області – 8%. 

Гідрологічні умови  

Відповідно до Гідрологічного районування України територія 

проєктування відноситься до Західної області достатньої водності, 

Правобережна Дніпровська область достатньої водності. Гідрохімічне 

районування – гідрокарбонатно-кальцієвий район розповсюдження 

поверхневих вод. 

Відповідно до меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок територія населеного пункту знаходиться у  межах 

району басейну річки Дніпро, водогосподарська ділянка - р. Дніпро від греблі 

Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища 

(виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин) (код M5.1.2.04). 

Кліматичні умови 

Територія населеного пункту належить до Північної атлантико 

континентальної кліматичної області, Лісостепової зони, Західного 

кліматичного району. 

Найближча метеостанція знаходиться у м. Черкаси на відстані 27 км в 

північно-західному напрямку від території Сагунівської територіальної 

громади.   

Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів 

метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття 

планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по 

метеостанції «Черкаси» (114 мБС). 

Середня температура повітря  - +8,7°С 
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Середня температура повітря найтеплішого 

місяця (липня) 

- +21,2°С 

Середня температура повітря найхолоднішого  

місяця (січня) 

- -3,7°С 

Абсолютний максимум температури - +38,1°С 

Абсолютний мінімум температури - -31,1°С 

Середня висота снігового покриву  - 9,6 см 

Глибина промерзання ґрунту - 1,0-1,3 м 

Середня річна відносна вологість повітря - 73 % 

Середньорічна кількість опадів  - 541 мм 

Таблиця  2.1 

Середня багаторічна повторюваність напрямку (%) 
Період року Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль 

м. Черкаси 

Рік 14,3 9,1 14,4 8,1 12,2 13,6 13,6 14,7 18 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та відповідно 

до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, 

територія проєктування віднесена до І-го архітектурно-будівельного району 

(Північно-Західний район) з відповідними вимогами містобудівного характеру 

(відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

Корисні копалини 

На території населеного пункту та на прилеглих територіях відсутні 

родовища вод підземних, лікувальної грязі та ропи, родовища металічних та 

неметалічних корисних копалин та горючих копалин. 

Ґрунтовий покрив 

Відповідно агроґрунтового районування України село Боровиця 

розташоване у Лісостеповій Лівобережній низовинній провінції. Відноситься 

до Золотонісько-Кобеляцького району, район низовий, терасовий й 

характеризується перевагою чорноземів типових малогумусних, часто 

остаточно-солонцюватих і лучно-чорноземних глибоко - солонцюватих 

ґрунтів (засолення хлоридно - сульфатно-содове).  

Рішенням сесії №8-6/7 від 31.05.2016 р. «Про затвердження матеріалів 

нормативної грошової оцінки земель с. Боровиця Чигиринського району» було 

затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. 

Боровиці, якою, у тому числі, визначено агровиробничі типи ґрунтів на 

території населеного пункту та бонітет основних повнопрофільних ґрунтів. 

Таблиця  2.2 
Шифри 

агрогруп 

Бали бонітету 

Рілля Багаторічні 

насадження 

Сіножаті Пасовища 

52г 51 51 51 51 

55г 44 40 44 44 

56г 34 30 28 28 

165г 26 10 30 30 
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У Переліку особливо цінних груп ґрунтів провінції Лісостепова 

Лівобережна (Наказ Держкомзему України від 06.10.2003  N 245) дані типи 

ґрунтів відсутні. 

Ландшафтне та біологічне різноманіття 

Відповідно до Геоботанічного районування України територія 

проєктування знаходиться:  

провінція - Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, 

остепнених луків та лучних степів 

підпровінція - Українська лісостепова 

округ - Центральний Правобережнопридніпровський округ 

грабово-дубових, дубових лісів та лучних степів 

На території села переважають агроланшафти та сільські селітебні 

ланшафти.  

В загальному у Черкаській області характеризується поєднанням флори 

лісостепової і степової зони. Серед деревних порід у лісах переважають дуб, 

ясен, сосна, граб, вільха, липа, клен, береза, тополя. Серед кущів поширена 

ліщина, калина, шипшина, терен, черемха. Степова рослинність представлена 

багаторічними травами. В заплавах річок та заболочених місцевостях 

переважає вологолюбне різнотрав'я.  

В межах села Боровиця знаходяться лісові масиви Трушівського 

лісництва кв. 90-93, загальною площею 226,0 га. До складу лілових масчивів 

вїходять: акація біла, сосна звичайна, дуб звичайний, липа дрібнолиста, тополя 

канадська, ясен зелений, берест, шовковиця. 

Відповідно до Зоогеографічного районування України територія 

проєктування знаходиться: 

область - Палеоарктична 

підобласть - Бореальна Європейсько-Сибірська 

округ - Східноєвропейський 

ділянка - Східноєвропейського листяного лісу та лісоспепу 

підділянка - Дністровсько-Дніпровська (Правобережна) підділянка 

Розташування області у лісостеповій зоні зумовлює різноманітний 

видовий склад фауни. Налічується 66 видів ссавців, 280 видів птахів, 9 видів 

плазунів, 11 видів земноводних, 44 види риб.  

У лісах області водяться: лось, олень, сарна, дикий кабан, вивірка, вовк, 

лисиця звичайна, заєць сірий, по берегах річок, озер і ставків — бобер 

європейський, видра річкова, крижень, кулики. У водоймищах — лящ, окунь, 

щука, судак, короп, товстолобик, сом, карась. 

Сейсмічні умови 

Територія на якій розташований населений пункт не є сейсмічно 

небезпечною, розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на 

території Черкаського району Черкаської області складає менше 6 балів 

відповідно до вимог ДБН В. 1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С). 

Інженерно-будівельна оцінка території проєктування 

Відповідно до карти районування території України за складністю 

інженерно-геологічних умов територія, для якої розробляється генеральний 
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план, відноситься до району підвищеної інженерно-геологічної складності 

освоєння території.  

Територія населеного пункту не потрапляє у зону екзогенних геологічних 

процесів (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення); територія 

проєктування не потрапляє в межі прогнозованого катастрофічного 

затоплення. 

 

2.3. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення 

Повітряний басейн 

У Черкаській області постійні спостереження за станом атмосферного 

повітря здійснюються Черкаським обласним центром з гідрометеорології 

тільки в м. Черкаси. Актуальну інформацію про стан забруднення 

атмосферного повітря в місті можна переглянути на офіційній сторінці 

Черкаського ЦГМ в соціальній мережі Facebook, а саме у повідомленнях 

«Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. 

Черкаси». 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря в с. Боровиця відсутні. Стан атмосферного повітря залежить від 

обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення.  

За даними, наявними в Управлінні екології та природних ресурсів 

Черкаської ОДА, у с. Боровиця розміщено 7 суб'єктів господарювання, які 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за наявності 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

Пересувне джерело забруднення – транспортний засіб, рух якого 

супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Основними 

такими джерелами забруднення атмосферного повітря в селі є автотранспорт 

місцевих жителів. На території села проходять дороги загального 

користування місцевого значення О-241703 та О-241803, на яких зосереджені 

основні транспорті потоки, а відповідно і збільшення викидів в атмосферне 

повітря.  

Водний басейн 

▪ Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем. Відповідно до ст. 88 Водного 

кодексу України ширина прибережної захисної смуги (далі – ПЗС) для великих 

річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів 

перевищує три градуси, мінімальна ширина ПЗС подвоюється. 

▪ За даними інвентаризації водних об’єктів та гідротехнічних споруд до 

них, яка проводилась у 2017-2018 роках, в адміністративних межах 

Сагунівської сільської ради на території населених пунктів Сагунівка, 

Топилівка, Боровиця водні об’єкти (ставки) відсутні. 
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Земельні ресурси, ґрунти 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Боровиця не 

виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. 

- Сміттєзвалища як фактор вплив на стан ґрунтів: 

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як 

вторинна сировина.  

Схема санітарної очистки Сагунівської об’єднаної територіальної 

громади відсутня. Збір ТПВ на території населених пунктів відбувається один 

раз на тиждень за умови договору між Сагунівською сільською радою та 

фізичною особою-підприємцем та подальшими вивезенням відходів на 

полігон за межами територіальної громади. Окремо зазначимо, що також 

видалення та знешкодження твердих побутових відходів відбувається 

безпосередньо на території  присадибних ділянок, що знаходяться у власності 

мешканців села, а також вивозиться на несанкціоновані сміттєзвалища.  

За даними інвентаризації місць видалення відходів, проведеної 

Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської ОДА встановлено, що 

у с. Боровиця наявне сміттєзвалище площею 0,1 га. Паспорт МВВ відсутній, 

чим порушуються вимоги статті 33 Закону України «Про відходи» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.98 №1216 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

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. 

- Кладовища традиційного поховання як фактор вплив на стан ґрунтів: 

На території населеного пункту, що проєктується, 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». 

- Худобомогильники та біотермічні ями 

За матеріалами Чигиринського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області на території, прилеглій до с. 

Боровиця, на відстані близько 1000 м обліковується біотермічна яма СТОВ 

«Дружба», яка не вичерпала свою проєктну ємність, але на даний час 

знаходиться у занедбаному стані. Держпродспоживслужбою області на адресу 

СТОВ «Дружба» та Сагунівської ОТГ неодноразово направлялися приписи та 

рекомендації стосовно належного облаштування зазначеної біотермічної ями, 

проте питання на сьогодні не вирішене. 

Розмір санітарно-захисної зони від худобомогильників, біотермічних ям 
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до житлових і громадських будівель (населених пунктів), зон відпочинку та 

інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей, а також 

обмеження, які застосовуються в них, регламентуються наказом Державного 

комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 32, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 р. за N 85/16101 «Про 

затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України». 

Природоохоронні території та об’єкти історико-культурної спадщини 

▪ Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем, що є територією мережі 

Емеральд (Смарагдова мережа) (UA0000110 Kremenchutske Reservoir) 

відповідно до інтерактивного картографічного веб-застосунка «Схема 

розміщення затверджених та номінованих на затвердження територій 

Смарагдової мережі України» (за посиланням http://emerald.net.ua/).  

Рисунок 2.1 

 
▪ Перелік об’єктів культурної спадщини в межах та за межами с. Боровиця 

наведений у табл. 2.4. 

 

 

http://emerald.net.ua/
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Таблиця 2.4 

Пам’ятки археології 
№ 

з/п 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва Рішення про взяття на облік 

1 2122 Курган 

«Павлюкова 

могила» 

Рішення облвиконкому №359 від 5.08.1983р 

2 2123 Курганна група 

(3) 

Рішення облвиконкому №359 від 5.08.1983р 

3 3529 Курган Рішення облвиконкому №116 від 26.06.1990р. 

4 4256 Курган «Попова 

Могила» 

Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

5 4257 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

6 4258 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

7 4259 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

8 4260 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

9 4261 Кургани (2) Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

10 4262 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

11 4263 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

Пам’ятки історії 

№ 

з/п 

Назва 

пам’ятника 

Адреса № рішення про під охорону 

 

1 

Братська 

могила рад. 

воїнів 

с. Боровиця, ріг 

вул. Леніна та 

Миру 

ОВК 544 28.09.73 

2 Пам. воїнам-

односельцям 

с. Боровиця, 

біля клубу 

ОВК 544 28.09.73 

Щойно виявлені об’єкти монументального мистецтва 
№ 

з/п 

Назва 

пам’ятника 

Адреса № рішення про під охорону 

 

1 Пам. знак 

жертвам 

Голодомору 

с. Боровиця, 

цвинтар 

 

▪ Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. 

N878 село Боровиця не відноситься до Списку історичних населених місць 

України. 

Радіаційний фон 

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології за даними 

8 пунктів спостережень метеостанцій області потужність експозиційної дози 

гамма-випромінювання знаходилась в межах 11-14 мкР/год і не перевищувала 

контрольного рівня природного гамма-фону (25 мкР/год). 
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Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання на території  села  є 

повітряні лінії електропередач. Споживачі в межах населеного пункту 

отримують електроенергію від ПЛ-35 кВ Адамівка-Боровиця по мережах 10 

кВ та 0,4 кВ, 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 відповідно. Охоронна зона для 

трансформаторних підстанцій становить 3 м від огорожі.  

Акустичний режим 

Джерелами    зовнішнього    техногенного    акустичного забруднення  в 

населеному  пункті   є: автомобільний транспорт, промислові підприємства, 

комунальні   об'єкти   (котельні,   трансформатори, вентиляційні системи, 

ретранслятор.) 

Стан здоров’я населення 

Здоров’я населення є однією з основних умов соціального благополуччя 

й успішного економічного зростання, збільшення тривалості активного життя, 

поліпшення демографічної ситуації.  

На сьогодні доведено, що незадовільний стан довкілля, забруднення 

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

інших негативних факторів навколишнього середовища на організм людини є 

причинами зростання захворюваності.  

Стан здоров’я населення наведено у Таблиці 2.5 відповідно до офіційних 

даних Головного управління статистики у Черкаської області: 

Таблиця 2.5 

Захворюваність населення у Черкаській області (1995 – 2017 роки) 
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1995 1126,3  10,5  103,0  46,8  520,2  75,2  53,8  60,5 1,1  76,7 

2000 1111,8  12,1  26,1  81,9  497,0  70,2  50,3 70,5  1,5 63,5 

2005 1050,3  13,1  25,9  71,9  471,5  60,9  50,8  68,0  1,3  62,4 

2010 1028,4  12,7 21,8  64,8  472,6  60,8  49,9 69,8  1,1 64,8 

2015 823,4  13,5  13,3  51,8  353,3  51,9  41,7  56,9  1,1 60,1 

2016 841 14,5  12,9  49,0  376,8  48,6  41,0  55,7  1,1 62,8 

2017 792,1  14,0  12,8  45,9  338,5  49,7  38,9  55,2  1,1 61,4 
1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені і сформовані в окремі класи хвороби 

ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка. 

 

Таблиця 2.6 
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Структура поширеності хвороб серед дорослого населення Черкаської 

області 
№ в рейтингу Класи хвороб 

1.  Хвороби системи кровообігу 

2.  Хвороби органів дихання 

3.  Хвороби органів травлення 

 

Загальна захворюваність всього населення знизилась практично у всіх 

класах хвороб. 

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

виділяються наступні:  

- соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови 

праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя 

тощо); 

- генетичні;  

- стан навколишнього середовища (що обумовлюється як 

природними так і антропогенними факторами);  

- відсутність повноцінної системи охорони здоров’я. 
 

2.4. Прогнозні зміни, якщо генеральний план території не буде 

затверджено 

У разі не затвердження ДДП Генерального плану населеного пункту 

буде відсутня довгострокова стратегія планування та забудови  населеного 

пункту, що може призвести до хаотичної забудови та порушення нормативних 

вимог щодо дотримання санітарних відстаней від конкретних об’єктів.  

Порушення дотримання санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони 

джерел водопостачання, охоронних зон в подальшому може призвести до 

погіршення стану самочуття та збільшення захворювань серед населення. 

Відмова від реалізації проєкту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території. 
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РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА 

ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВ 

 

Оцінка впливу проєкту містобудівної документації у результаті аналізу 

проєктних рішень була здійснена на компоненти як природного так і 

соціального навколишнього середовища, а саме:  

Ймовірний вплив на стан атмосферного повітря 

Можливий вплив на стан атмосферного повітря відбуватиметься на 

стадії проведення підготовчих та будівельних робіт за рахунок викидів 

вихлопних газів техніки, що використовується для монтажних, підіймально-

транспортних та землекопальних робіт.  

При будівництві (реконструкції та капітальному ремонті) автомобільної 

дороги основним джерелом впливу на атмосферне повітря є технологічні 

процеси та будівельна техніка; при експлуатації автомобільної дороги – 

транспортні засоби. 

Аналіз впливу документа державного планування  на клімат 

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів і стримування 

процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі. 

Перелік таких заходів визначено міжнародними угодами – Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою 

кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. 

Глобальна зміна клімату та її місцеві прояви (підвищення 

середньорічної температури та тривалість спекотних посушливих періодів, 

частота та інтенсивність екстремальних явищ, зокрема, повеней, злив та 

ураганів) сьогодні є серед визначальних чинників, що безпосередньо 

впливають на екологічний стан територій, зміну характеру довкілля, здоров’я 

громадян, продовольчу безпеку, інфраструктуру, регіональний та місцевий 

розвиток.  

Тож прояви зміни клімату, насамперед негативні, та їхні наслідки не 

можуть ігноруватися в процесі стратегічного планування розвитку регіонів та 

територіальних громад і потребують систематичного моніторингу і розробки 

системи заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї 

природних екосистем, господарства, зокрема сільського, енергетичного 

сектору, а також захисту громадського здоров’я та інфраструктури. 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату 

для даного ДДП був виконаний розрахунок впливу від впровадження рішень 

ДДП на клімат відповідно до рекомендацій Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 
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Таблиця 3.2 

Таблиця для спрощеного розрахунку впливу зонінгу с.Боровиця на 

клімат 

Назва зони 

Існуюча Проєктна 

Ідентифікатор 

зони 

Площа 

(га) 

Ідентифікатор 

зони 

Площа 

(га) 

Площа озеленення 

(%) 

Громадські зони. Зони 

сільського центру 
Г-1 0,75 га ПГ-1 - 

Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2019, в 

залежності від 

характеристик 

об’єкту 

будівництва 

Громадські зони. Зони 

розміщення об'єктів 

повсякденного 

обслуговування 

Г-2-1 0,68 га ПГ-2-1 га 25% 

Громадські зони. 

Навчальні зони 
Г-3-1 4.76 га ПГ-3-1 0 га 31,5% 

Громадські зони. 

Спортивні зони 
Г-4-1 7.56 га ПГ-4-1 - 

Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2019, в 

залежності від 

характеристик 

об’єкту 

будівництва 

Громадські зони. 

Лікувальні зони. 
Г-5 1,48 га - - - 

Громадські зони. 

Торгівельні зони. 
Г-6 0,93 га ПГ-6 0,5 га 

Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2019, в 

залежності від 

характеристик 

об’єкту 

будівництва 

Житлова зона. Садибна 

забудова 
Ж-1 

320,08 

га 
ПЖ-1 га 

Не 

регламентується 

Ландшафтно-

рекреаційна зона. Зона 

активного відпочинку 

Р-2 0,56 га ПР-2 га 70% 

Ландшафтно-

рекреаційна зона. 
Р-3 14,34 га ПР-3 - га 70% 

Зона транспортної 

інфраструктури в 

межах червоних ліній 

ТР-2 - га - 
52,66 

га- 
- 

Зона інженерної 

інфраструктури 
ІН-1 0,62 га ПІН-1 га 

Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2019, в 

залежності від 

типу об’єкту 

інженерного 

забезпечення та 
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класу його 

шкідливості 

Зона інженерної 

інфраструктури 
ІН-2 1,15 га ПІН-2 га 

Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2019, в 

залежності від 

типу об’єкту 

інженерного 

забезпечення та 

класу його 

шкідливості 

Комунально-складські 

зони. Зона розміщення 

об’єктів 5 класу 

санітарної класифікації 

КС-5 1,85 га ПКС-5 га 40% 

Спеціальні зони. 

Озеленені території 

спеціального 

призначення 

- - ПС-4 4,65 

га 

50% 

Зона земель 

сільськогосподарського 

призначення. 

СВ-1 10,44 га - - - 

Таблиця 3.3 

Аналіз впливу на клімат внаслідок виконання ДДП 
Компонента розгляду Специфіка 

Питання впливу на 

клімат внаслідок 

виконання ДДП 

Негативні наслідки, що збільшують вплив на клімат, а саме – 

збільшують викиди та зменшують поглинання ПГ – тимчасові 

на етапі будівельних робіт. 

Позитивні наслідки, що зменшують викиди та збільшують 

поглинання ПГ: 

Збільшення поглинання ПГ – за рахунок комплексного 

озеленення території населеного пункту.  
Додаткові джерела 

інформації, що мають 

бути розглянуті для 

належної оцінки 

впливу на клімат. 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки було 

використано дані земельного кадастру, дані статистичних 

звітностей щодо використаних видів енергії для забезпечення 

енергопостачання населеного пункту та дані щодо викидів в 

атмосферне повітря надані суб’єктами господарювання. 

Особливості розгляду 

заходів, які 

передбачається 

розглянути для 

запобігання, 

зменшення та 

пом’якшення 

негативних наслідків 

виконання ДДП 

Задля зменшення викидів парникових газів необхідно 

передбачати комплекс адміністративно-організаційних заходів, 

які стимулюють зменшення викидів СО2, які включають в себе 

наступні завдання: 

- розроблення енергетичних сертифікатів для 

будівель, які враховуватимуться при проведенні капітальних 

ремонтів, оптимізації схеми теплопостачання, проведенні 

інформаційно-роз'яснювальної роботи і т. ін.; 

- уведення у практику так званих «зелених 

закупівель», коли при проведенні будь-яких закупівель із 

бюджету населеного пункту, бюджетів комунальних 

підприємств, бюджетних організацій перевага буде віддаватися 

разом з іншими критеріями тим організаціям / продукції / 

обладнанню, які сприятимуть зменшенню викидів СО2;  
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- дотримання вимог щодо енергоефективності при 

новому будівництві та під час проведення реконструкцій 

громадських та житлових будівель;  

- налагодження роботи діагностичного пункту для 

контролю викидів транспортних засобів;  
 

Ймовірний вплив на мікроклімат 

Змін мікроклімату при здійсненні планованої діяльності не очікується.  

Ймовірний вплив на водні ресурси 

▪ Рішеннями Генерального плану передбачено розвиток мережі 

водопостачання, каналізування та створення очисних споруд. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання прийнято підземні 

води, що живлять свердловини, що в свою чергу призведе до збільшення 

потужності водозабору. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та 

комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення 

і фільтруючими колодязями (при умові достатньої глибини залягання 

ґрунтових вод та достатньої фільтрувальної здатності ґрунтів на ділянці). При 

цьому відповідно до примітки 5 додатку И.3 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій» санітарно-захисну зону від септиків пропонується 

приймати 5 м, від фільтруючих колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації 

– 25 м. 

▪ На території населеного пункту відсутні водні об’єкти, проте у 

безпосередній близькості від межі села протікає річка Дніпро, тому на деяких 

частинах території села є ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод, то 

необхідно проведення відповідних заходів для захисту від підтоплення. 

При освоєнні таких територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод 

рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки 

та ін.), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, 

гідроізоляцію та ін.) роботи. Розчистка водойм та водотоків значно поліпшить 

ситуацію та сприятиме зниженню рівня ґрунтових вод. Загальна площа 

територій, де необхідно вжити заходів по захисту від підтоплення складає біля 

15,9 га. 

Відповідно до Закону «Про оцінку впливу на довкілля», п. 10 ч. 3 ст. 3 

Закону, проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, 

берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок належить до другої 

категорії видів планової діяльності та підлягає  оцінці впливу на довкілля. 

Ймовірний вплив на земельні ресурси, ґрунти 

Внаслідок реалізації ДДП поява таких загроз, як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. Не передбачається будь-

якого посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів. 

Шар ґрунту зазнає тимчасового впливу від техніки,  що 

використовується для монтажних, підіймально-транспортних та 

землекопальних робіт. 
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Ймовірний вплив на природоохоронні території та об’єкти історико-

культурної спадщини 

Внаслідок реалізації рішень Генерального плану населеного пункту 

передбачається позитивний вплив на природоохоронні території та об’єкти 

історико-культурної спадщини. 

Від об’єктів культурної спадщини в межах та за межами с. Сагунівка 

визначено та встановлено охоронні зони відповідно до Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» та Закону 

України «Про охорону культурної спадщини». 

Ймовірний вплив на ландшафтне та біологічне різноманіття  

В межах села Боровиця знаходяться лісові масиви Трушівського 

лісництва кв. 90-93, загальною площею 226,0 га. Проєктими рішеннями 

передбачено дотримання вимог Лісового кодексу України, Правил пожежної 

безпеки в лісах України (Затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України 30.12.2014  № 1417) та інших актів законодавства. 

Під час планованої діяльності передбачається незначне та тимчасове 

зменшення естетичної привабливості ландшафтів на стадії проведення 

підготовчих та будівельних робіт. Особливу увагу під час будівельних робіт 

необхідно звертати на максимальне збереження прилеглих ландшафтів та 

зелених насаджень. Озелененням території передбачено максимальне 

збереження існуючих зелених насаджень та посадку нових. 

Ймовірний вплив на соціально-економічні умови 

Вплив проєктних рішень на соціальне середовище можна оцінити як 

позитивний, оскільки проєктом передбачається розвиток об’єктів, 

призначених для відпочинку та дозвілля місцевого населення, а також 

створюються нові робочі місця, що підвищує трудову зайнятість населення. 

Умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при здійсненні 

зазначеної проєктних рішень не погіршується. Необхідність в компенсаційних 

заходах відсутня. 

Ймовірний вплив на стан здоров’я населення 

Планова діяльність при дотриманні вимог природоохоронного та 

санітарного законодавства України не буде мати суттєвого впливу на здоров’я 

населення регіону. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ 

ВПЛИВУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту ДДП було 

визначено рейтинг ключових екологічних проблем території проєктування, 

узагальнені результати якого наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Ключові екологічні проблеми території проєктування 
№ в 

рейтингу 
Суть проблеми 

1.  
Наявність ділянок з порушеною територію, зокрема стихійних 

сміттєзвалищ. 

2.  
Відсутність дієвої системи роздільного збору, сортування, переробки та 

утилізації господарсько-побутових відходів, відходів виробництв. 

3.  

Незадовільний санітарно-гігієнічний стану водних об’єктів та прилеглих 

до них територій (необхідна розчистка від побутового та будівельного 

сміття, мулів та наносів, вологолюбивої рослинності). 

4.  
Відсутність постів спостереження за станом довкілля, а отже, низький 

рівень забезпечення екологічної безпеки населення та територій 

 

Для визначення найгостріших екологічних проблем та реальних шляхів 

їх вирішення у процесі реалізації ДДП був проведений  SWOT-аналіз (аналіз 

сильних і слабких сторін, можливостей і загроз). Сильні і слабкі сторони 

надали можливість визначити існуючу ситуацію території, а можливості і 

загрози – розглянути, як нереалізовані на даний момент позитивно і негативно 

спрямовані можливості розвитку. 

Таблиця 4.2 

SWOT-аналіз екологічної ситуації населеного пункту 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Вигідне географічне розташування 

села 

Відсутність постів спостереження за станом 

довкілля, а отже, низький рівень забезпечення 

екологічної безпеки населення та територій 

Забезпеченість населення робочими 

місцями за рахунок наявності 

виробничих об’єктів 

Відсутність системи роздільного збору, 

сортування, переробки та утилізації 

господарсько-побутових відходів, відходів 

виробництв. 

Розвинена транспортна мережа  

Неефективне комунальне забезпечення 

населення – відсутня система каналізування 

території села 

Можливості Загрози 

Значний природний та історико-

культурний потенціал місцевості для 

розвитку об’єктів рекреації та туризму 

Високі темпи подальшого зростання вартості 

життя, перш за все, вартості послуг за тепло- 

та енергопостачання 

Високий потенціал економічного 

розвитку населеного пункту. 

Низький рівень екологічної свідомості, 

культури  та освіти мешканців села та 

навколишніх населених пунктів. 
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РОЗДІЛ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, 

ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ 

ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Завдання містобудівної документації у сфері охорони довкілля 

Серед основних завдань містобудівної документації у сфері охорони 

довкілля є: 

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

функціонального використання території; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно 

з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

- створення належних умов охорони та використання об’єктів культурної 

спадщини, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до 

законодавства; 

- визначення напрямів подальшої діяльності щодо охорони та поліпшення 

стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; 

- організація комплексного благоустрою та озеленення.  

Проєктні рішення розроблено відповідно до Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», а саме статті 3 «Основні 

принципи охорони навколишнього природного середовища».  

Зобов’язання у сфері охорони довкілля 

Проєктні 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; 

- проєктне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів; 

- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 

соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану НПС в 

рамках проведення процедури СЕО генерального плану населеного пункту; 
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- 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. 

Для запобігання негативному впливу на здоров’я населення проєктних 

рішень генерального плану на наступних стадіях проєктування 

законодавством України передбачена розробка відповідних документів 

екологічного спрямування, а саме:  

1) СЕО для проєктів детальних планів територій, в складі яких визначені 

об’єкти, що підлягають оцінці впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ 

«Про оцінку впливу на довкілля» та ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку», ДБН Б.1.1-14:2012);  

2) Оцінка впливу на довкілля (у відповідності до ЗУ «Про оцінку впливу 

на довкілля»), 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття 

рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою 

і третьою ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Така 

планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення 

про провадження планованої діяльності. 

Планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає 

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, 

перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в 
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природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, 

технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, 

перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не 

справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

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 соціально-

економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу 

(прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу 

наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано 

рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання 

про прийняття таких рішень (частина 2 ст. 2 Закону). 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, 

визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності 

(частина 4 ст. 3 Закону); 

3) Оцінка впливів на навколишнє середовище (у відповідності до ДБН 

А.2.2-3-2014, ДБН А.2.2-1-2003). 

Зобов’язання на міжнародному рівні: 

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

підписавши більш ніж 50 міжнародних багатосторонніх угод, що стосуються 

збереження та збалансованого використання біорізноманіття, серед яких:  

✓ Директива № 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної 

інформації та про скасування Директиви № 90/313/ЄС;  

✓ Директива № 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 

жовтня 2003 року про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів 

у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 

96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС;  

✓ Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше 

повітря для Європи;  

✓ Рамкова директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 

19 листопада 2008р. "Про відходи та скасування деяких Директив";  

✓ Директива Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року "Про захоронення 

відходів";  

✓ Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 

1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009;  

✓ Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди;  

✓ Конвенція про біологічне різноманіття, підписану від імені України 11 

червня 1992 року у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), ратифіковано Верховною 

радою України 29 листопада 1994 року. 
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Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам 

співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження 

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

до головних цілей та завдань проєкту генерального плану населеного пункту, 

що є містобудівною документацією місцевого рівня. Дотримання вище 

перелічених зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних 

розробок, вибору технічно-конструкторських рішень при проєктуванні певних 

об’єктів та споруд, видання певних нормативно-правових актів та державних 

стандартів в різних галузях господарської діяльності. Проте слід зазначити, що 

більшість заходів, визначених містобудівною документацією в частині 

розвитку систем комунальної інфраструктури, поводження з відходами, 

пропонують впровадження сучасних «дружніх» до оточуючого середовища 

технологій, що відповідає загальносвітовим принципам охорони довкілля та 

сприяє дотриманню міжнародних зобов’язань в даній сфері. 

Зобов’язання на загальнодержавному рівні: 

✓ Основні положення (стратегія) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року (Закону України від 28.02.2019 №2697-VIII). 

✓ Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 

«271-р; постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1065 термін 

виконання заходів НПД продовжено до 2025 року); 

Згідно представленого звіту від Управління екології та природних 

ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті 

Мінприроди (https://mepr.gov.ua/news/32337.html) була представлена 

інформація щодо виконання даного плану у 2017 році. За цей період було 

проведено наступні заходи: 

- впровадження системи інтегрованого управління водними 

ресурсами за басейновим принципом  шляхом надання пропозицій до 

басейнових рад щодо формування планів управління басейнами  річок, що 

включають заходи щодо управління посухами шляхом ГІС цифрування 

водних об’єктів, що знаходяться в межах Черкаської області в басейні р. 

Дніпро. 

- проведено лісовідновлення на площі 1767,3 га, передбачено 

проведення інвентаризації земель, зайнятих захисними лісовими 

насадженнями, затвердження Програми з охорони і підвищення родючості 

ґрунтів Черкаської області «Родючість 2016-2020», одним із завдань якої є 

організація (оптимізація) структури сільськогосподарських угідь та 

запровадження науково-обгрунтованих сівозмін з диференційованим 

підходом використання у відповідності з поділом земель за еколого-

технологічними групами; 

- прийнята обласна програма охорони навколишнього природного 

середовища на 2016-2020 роки, якою передбачені заходи щодо охорони і 

раціонального використання земель; 

https://mepr.gov.ua/news/32337.html
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- 18.05.2017 на території Черкаського аеропорту в рамках 

проведення AgroShow Ukraine 2017 пройшов VII «Регіональний форум 

Органічна Україна», під час якого аграрії обговорили реалії та перспективи 

органічного землеробства, а також обмінялись свої досвідом ековиробництва; 

- організовано роботу  з розробки проєкту схему Регіональної 

екомережі  Черкаської області; 

- затверджено План заходів щодо включення територій та обєктів до 

переліку територій та обєктів екологічної мережі; 

- направлено до Мінприроди матеріали щодо включення територій 

13 об’єктів природно-заповідного фонду області до переліку територій та 

об’єктів екомережі; 

- заплановано проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення та моніторингу ґрунтів, ведення 

польових дослідів, камеральних та аналітичних робіт, розроблення та 

реалізації заходів щодо відтворення та охорони родючості ґрунтів; 

- розміщення в засобах масової інформації матеріалів з питань 

охорони і раціонального використання земельних та інших природних 

ресурсів, боротьби з деградацією земель, опустелюваням та пом’якшенням 

наслідків посух ( 25 публікацій в засобах масової інформації); 

- за даними обласного управління лісового та мисливського 

господарства за ініціативи державних підприємств лісового господарства 

області створено 12 шкільних лісництв; 

- за інформацією Черкаського обласного управління водних 

ресурсів розроблено та направлено до Держводагенства України 

інвестиційний проєкт «Реконструкція насосних станцій та мережі на 

міжгосподарських зрошувальних системах Черкаської області»; 

✓ План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики 

у сфері зміни клімату на період до 2030 року (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 06.12.2017 №932-р) 

✓ Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820) 

✓ Національний план управління відходами в Україні до 2030 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2019 №195).  
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РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ КУМУЛЯТИВНІ, КОРОТКО, 

СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІ, ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ, 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ 

 

Відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування» затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 

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

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

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

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

спадщини та взаємодія цих факторів. 

Негативними довгостроковими наслідками впливу на навколишнє 

середовище є фактори забруднення атмосферного повітря викидами 

забруднюючих речовин, утворення зворотних вод, відходів різних класів 

шкідливості тощо. 

Не канцерогенні та канцерогенні ризики для здоров'я населення можна 

вважати мінімальними, відповідно, ймовірність виникнення негативних 

шкідливих ефектів у працівників та населення характеризується як 

надзвичайно мала.  

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

реалізації рішень містобудівної документації відповідно до завдань замовника 

слід очікувати допустимий негативний вплив на атмосферне повітря, земельні 

ресурси. Крім того, при роботі двигунів будівельних машин, механізмів та 

автотранспорту на навколишнє середовище буде чинитися шумовий вплив – 

акустичне забруднення.  

Позитивні наслідки реалізації детального плану території:  

- еколого-економічна оптимізація використання території проєктування 

шляхом встановлення та дотримання системи планувальних обмежень; 

- належна та ефективна функціонально-планувальна організація території 

з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень – 

санітарно-захисних зон джерел забруднення, охоронних зон інженерних 

мереж тощо; 

- забезпечення благоустрою. 

Можливі негативні наслідки реалізації проєктних рішень містобудівної 

документації: 

- ризики забруднення земельних ресурсів та підземних водоносних 

горизонтів у разі несвоєчасного впровадження належної системи очищення 

стічних вод; 

- при освоєнні територій фізичне переміщення верхніх шарів ґрунту, їх 

ущільнення та видалення. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документу 

державного планування було здійснено оцінку ймовірного впливу реалізації 
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містобудівної документації відповідно до контрольного переліку, наведеного 

в таблиці 6.1. 

Таблиця  6.1 

Оцінка ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля 

відповідно до контрольного переліку 

Чи може реалізація ДДП 

спричинити: 

Негативний вплив Пом'якшен

ня існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

Повітря 

1 

Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел? 

 ●  ● 

2 

Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

пересувних джерел? 

 ●  ● 

3 
Погіршення якості атмосферного 

повітря? 
  ●  

4 
Появу джерел неприємних 

запахів? 
  ●  

5 

Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури або ж будь-

які локальні чи регіональні зміни 

клімату? 

  ●  

Водні ресурси 

6 
Зміни напряму або швидкості 

потоків підземних вод? 
  ●  

7 

Зміни обсягів підземних вод 

(шляхом відбору чи скидів або ж 

шляхом порушення водоносних 

горизонтів) ? 

●    

8 
Забруднення підземних 

водоносних горизонтів ? 
  ●  

Відходи 

9 
Збільшення кількості утворюваних 

твердих побутових відходів? 
●    

10 

Збільшення кількості утворюваних 

чи накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки ? 

 ●   

11 
Збільшення кількості відходів I-III 

класу небезпеки ? 
 ●   

12 
Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів ? 
  ●  

Земельні ресурси 

13 
Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового шару ? 
●    

14 
Будь-яке посилення вітрової або 

водної ерозії ґрунтів ? 
  ●  

15 
Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу ? 
  ●  
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16 

Появу таких загроз, як землетруси, 

зсуви, селеві потоки, провали землі 

та інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної основи 

або зміни геологічної структури ? 

  ●  

17 

Суттєві зміни в структурі 

земельного фонду, чинній або 

планованій практиці використання 

земель ? 

  ●  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

18 

Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або на їх 

території тощо) ? 

  ●  

19 

Зміни у кількості видів рослин або 

тварин, їхній чисельності або 

територіальному представництві ? 

 ●   

20 

Порушення або деградацію 

середовищ існування диких видів 

тварин ? 

  ●  

21 

Будь-який вплив на кількість і 

якість наявних рекреаційних 

можливостей ? 

  ●  

22 
Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини ? 
  ●  

23 

Інші негативні впливи на 

естетичні показники об’єктів 

довкілля (перепони для публічного 

огляду мальовничих краєвидів, 

появу естетично неприйнятних 

місць, руйнування пам’ятників 

природи тощо) ? 

  ●  

Населення та інфраструктура 

24 

Суттєвий вплив на нинішню 

транспортну систему. Зміни в 

структурі транспортних потоків ? 

  ●  

25 

Потреби в нових або суттєвий 

вплив на наявні комунальні 

послуги ? 

 ●   

26 

Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для здоров’я 

людей ? 

  ●  

Екологічне управління та моніторинг 

27 

Послаблення правових і 

економічних механізмів контролю 

в галузі екологічної безпеки ? 

  ●  

28 
Погіршення екологічного 

моніторингу ? 
  ● ● 

29 
Усунення наявних механізмів 

впливу органів місцевого 
  ●  
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самоврядування на процеси 

техногенного навантаження ? 

30 

Стимулювання розвитку 

екологічно небезпечних галузей 

виробництва ? 

  ●  

Інше 

32 

Підвищення рівня використання 

будь-якого виду природних 

ресурсів ? 

●    

33 
Суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу ? 
  ●  

34 
Збільшення споживання значних 

обсягів палива або енергії ? 
 ●   

35 
Суттєве порушення якості 

природного середовища ? 
  ●  

36 

Поява можливостей досягнення 

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у 

майбутньому ? 

  ●  

37 

Такі впливи на довкілля або 

здоров’я людей, які самі по собі 

будуть незначними, але у 

сукупності викличуть значний 

негативний екологічний ефект, що 

матиме значний негативний 

прямий або опосередкований 

вплив на добробут людей ? 

  ●  

 

Ряд природоохоронних заходів ліквідації та мінімізації шкодочинного 

антропогенного впливу, що деталізовано у РОЗДІЛІ 7 даного звіту про СЕО, 

дозволить максимально можливо мінімізувати прогнозні негативні наслідки. 
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РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ПРОЄКТУ ДАКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Комплекс засобів щодо захисту навколишнього середовища охоплює 

заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів, і заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри 

середовища міських і сільських поселень. Соціально необхідні охоронні 

заходи поділяються  на організаційні, економічні та містобудівні. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 

рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 

санітарно-захисних, охоронних зон тощо, забезпечення екологічного балансу 

урбанізованих територій. 

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною 

документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до 

яких відносяться, але не обмежуються ними. 

У ході розробки стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування розроблені наступні заходи, що передбачається вжити 

для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування, а саме: 

 

Охорона повітря (атмосфери) 

Відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» а саме ст.10 

підприємства, установи, організації та громадяни - 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: 

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи 

щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної 

безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди 

забруднюючих речовин тощо; 

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і 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; 
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- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних 

вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і 

пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; 

- забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що 

враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин; 

- використовувати метрологічно атестовані методики виконання 

вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів 

газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; 

- здійснювати контроль за проєктуванням, будівництвом і 

експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового 

потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних 

факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для 

постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів 

гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних 

та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони 

атмосферного повітря; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок. 

- забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не 

встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ); 

- виведення   із  житлової  забудови  (або  перепрофілювання) 

промпідприємств, що несприятливо впливають на повітряне середовище 

території; 

- максимальне  використання  безвідходних   і   маловідходних 

технологічних  процесів  з  обґрунтуванням  досяжності рішень,  що 

приймаються; 

- впровадження    технологічного    чи   санітарно-технічного 

обладнання, що забезпечує вловлювання,  утилізацію,  знешкодження викидів і 

відходів або повне їх виключення; 

- регулювання  викидів  шкідливих  речовин  в   атмосферу   з 

урахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних умов; 

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно 

призводити до забруднення ґрунтів, вод та інших природних об’єктів. 

Для зменшення впливу на стан атмосферного повітря та забезпечення 

нормативного стану повітряного середовища передбачені заходи, направлені 

на здійснення викидів в атмосферу у відповідності з ГДК і з мінімальним 

кількісним та якісним показниками, а саме: 
- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і 

водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

- організації та здійснення моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання приватної та 

комунальної власності; 

- зниження якісного та кількісного показників забруднювачів у 

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень сільської 

місцевості; 
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- озеленення санітарно-захисних зон виробничих та транспортно-

складських територій 4-5 класу шкідливості у відповідності до вимог ДСП 173-

96; 

- технологічні заходи передбачають спорудження пило- і 

газоуловлювальних фільтрів на промислових підприємствах, утилізацію 

викидів та ін.  

- провести перепрофілювання або винесення потужностей 

підприємства, санітарно-захисна зона від якого не витримана.: 

 

Заходи з адаптації до змін клімату 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату в 

документах державного планування всіх рівнів та при виконанні стратегічної 

екологічної оцінки Міністерство енергетики та захисту довкілля України надав 

«Рекомендації щодо включення кліматичних питань до документів державного 

планування» №26/1.4-11.3-5650 від 03.03.2020 року 

(https://menr.gov.ua/news/34766.html). 

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів (далі – ПГ) і 

стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери 

Землі. Перелік таких заходів визначено міжнародними угодами – Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою 

кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. 

Задля зменшення викидів парникових газів необхідно передбачати 

комплекс адміністративно-організаційних заходів, які стимулюють зменшення 

викидів СО2, які включають в себе наступні завдання: 

- розроблення енергетичних сертифікатів для будівель, які 

враховуватимуться при проведенні капітальних ремонтів, оптимізації схеми 

теплопостачання, проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи і т. ін.; 

- уведення у практику так званих «зелених закупівель», коли при 

проведенні будь-яких закупівель із бюджету населеного пункту, бюджетів 

комунальних підприємств, бюджетних організацій перевага буде віддаватися 

разом з іншими критеріями тим організаціям / продукції / обладнанню, які 

сприятимуть зменшенню викидів СО2;  

- дотримання вимог щодо енергоефективності при новому 

будівництві та під час проведення реконструкцій громадських та житлових 

будівель;  

- налагодження роботи діагностичного пункту для контролю викидів 

транспортних засобів; 

 

 

Регулювання мікроклімату 

Мікрокліматична оцінка території населеного пункту повинна 

проводитися за трьома напрямами:  

https://menr.gov.ua/news/34766.html
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1. Забезпечення сприятливих умов на території забудови за 

комплексом кліматичних факторів (температура зовнішнього 

повітря, вітер, сонячна радіація);  

2. Забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень 

інсольованих будинків; з 

3. Забезпечення мінімізації тепловтрат будинків і формування 

раціонального теплового режиму.  

Розміщення та орієнтація житлових будинків повинні забезпечувати 

щоденну тривалість інсоляції відповідно до ДСП 173-96 та ДСТУ-Н Б.В.2.2-

27. 

Розміщення та орієнтація громадських будинків повинні забезпечувати 

щоденну безперервну інсоляцію, протягом 3 годин в приміщеннях: закладів 

дошкільної освіти (ігрових, спалень, ізоляторів, залів для фізкультурних та 

музичних занять); закладів загальної середньої освіти (початкові класи, 50  % 

навчальних кабінетів та класів, лабораторій, спальних кімнат, ізоляторів); 

закладів професійної  (професійно-технічної) освіти та інших освітніх закладів 

(навчальні кабінети, не менше 75% загальної кількості); закладів соціального 

забезпечення (житлові кімнати, палати, ізолятори). 

 

Охорона ґрунтів та земельних ресурсів 

Правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою 

забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення 

родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження 

екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля регулюються 

Законом України «Про охорону земель». 

Заходи з охорони ґрунтів базуються на наступних принципах:  

- забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів, 

як одного з найважливіших компонентів природного середовища;  

- застосування грунтозберігаючих технологій  (безвідвальний 

обробіток), зменшення хімічного тиску на ділянку проєктування (використання 

агротехнічних методів боротьби з шкідниками та бур’янами, біометодів та 

органічних добрив, заборона небезпечних хімічних засобів);Ї 

- обов’язкове проведення рекультивації порушених територій; 

- впровадження схеми санітарного очищення села: організація 

роздільного збирання відходів, будівництво й облаштування контейнерних 

майданчиків, розвиток пунктів прийому вторинної сировини. 

- раціональне використання та охорона земель шляхом заміни 

їхнього функціонального призначення для більш ефективного їх використання 

в межах населеного пункту.  

Відповідно до Закону України «Про охорону земель» при здійсненні 

містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо:  

- максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і 

рослинним покривом;  



40 

- зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, 

рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;  

- недопущення порушення гідрологічного режиму земельних 

ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством 

України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів. 

Для покращення природного стану територій з проявом ерозії 

проєктним рішеннями передбачається проведення спеціальних заходів:  

- регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування 

водоутримувальних споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 

- застосування покриття з гнучких підстилок і сітчастих блоків 

заповнених каменем (габіонні конструкції); 

- застосування покриття з синтетичних матеріалів (геотекстиля). 

- регулювання поздовжніх ухилів тальвегів; 

- часткове засипання тальвегів та балок ґрунтом; 

- агролісомеліорація. 

За даними інвентаризації місць видалення відходів, проведеної 

Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської ОДА встановлено, що 

у с. Боровиця наявне сміттєзвалище площею 0,1 га. Паспорт МВВ відсутній, 

чим порушуються вимоги статті 33 Закону України «Про відходи» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.98 №1216 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

 Згідно вимог статей 91, 96 Земельного Кодексу України власники або 

землекористувачі зобов’язані використовувати земельні ділянки за цільовим 

призначенням та за свій рахунок приводити їх у попередній стан у разі 

незаконної змини рельєфу, додержуватись вимог законодавства про охорону 

довкілля. 

Крім того роботи з рекультивації земель після закриття сміттєзвалища 

поводяться згідно з розробленим проєктом (п. 3.115 державних будівельних 

норм України ДБН В. 2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проєктування»). 

Рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, 

технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих та відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення  стану та продуктивності порушених земель (ст. 166 

Земельного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про охорону земель»  та 

ст. 54 Закону України «Про землеустрій»). 
 

Охорона поверхневих та підземних вод 

▪ Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення 

їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, 

водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або 

технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних 

об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього 

природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав 
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районні і міські ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, 

Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища та інших державних органів встановлюють місця, де 

забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або 

побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші 

умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, 

розташованих на їх території. Забороняється обмеження загального 

водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, 

любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу 

пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних 

смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім 

випадків, передбачених законом. 

Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними 

правила, що обмежують загальне водокористування. 

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування 

допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з 

органом, який надав водний об'єкт в оренду. 

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах 

оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, 

а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному 

об'єкті, наданому в оренду. 

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких 

умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень (ст.47 

ВКУ). 

▪ Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх 

забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і 

тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо 

озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони (ст.87 

Водного кодексу України (далі – ВКУ), ст. 60-61 Земельного кодексу України 

(далі – ЗКУ)). 

Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем. Відповідно до ст. 88 ВКУ 

ширина прибережної захисної смуги (далі – ПЗС) для великих річок, 

водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три 

градуси, мінімальна ширина ПЗС подвоюється. 

Статею 88  ВКУ передбачено, що ПЗС встановлюються за окремими 

проектами землеустрою, які розробляються в порядку, передбаченому 

законом. У межах існуючих населених пунктів ПЗС встановлюється з 

урахуванням містобудівної документації. 

Проекти землеустрою щодо встановлення меж ПЗС та водоохоронних 

зон водних об’єктів смуги (далі – ВЗ) в межах сіл Сагунівка, Топилівка та 
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Боровиця на розгляд до Регіонального офіс водних ресурсів у Черкаській 

області не надходили. 

Порядок визначення розмірів і меж ВЗ та режим ведення господарської 

діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад зобов'язані 

доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо 

меж ВЗ і ПЗС, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях. 

Контроль за створенням ВЗ і ПЗС, а також за додержанням режиму 

використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами сільських, 

селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Враховуючи вище зазначене, при розробленні генеральних планів сіл 

Сагунівка, Топилівка та Боровиця Черкаського району та Черкаської області 

було дотримано вимоги статей 88 та 89 ВКУ. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської 

діяльності, що регулюється. 

На території водоохоронних зон забороняється: 

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф 

місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки. 

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено 

добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині 

заплави, у праруслах річок за погодженням з обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

▪ Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 

року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» з 

метою забезпечення  охорони  водних об'єктів у районах забору  води  для  

централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих 

потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). ЗСО водних об'єктів 

створюються на  всіх  господарсько-питних водопроводах  незалежно  від їх 

підпорядкованості або типу джерела водопостачання. 

Для підземних джерел водопостачання у межах першого поясу ЗСО 

забороняється: 

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та 

господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних 

добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та 

проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних 
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з будівництвом, реконструкцією та  

експлуатацією водопровідних споруд та мереж;  

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;  

- проведення головної рубки лісу. 

У межах другого поясу ЗСО забороняється: 

- забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами 

промислового виробництва та іншими відходами; 

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та 

мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об'єктів, які 

створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;  

- розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації,  

наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей,  

тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських 

об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел 

водопостачання;  

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;  

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, 

підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;  

- проведення головної рубки лісу.  

У межах третього поясу ЗСО забороняється: 

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти 

з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки 

надр землі,  що може призвести до забруднення водоносного горизонту;  

-  розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також 

складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних 

вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного 

забруднення підземних вод.  

Заходи щодо раціонального використання вод 

Відповідно до ст. 10 Водного Кодексу України, до відання сільських, 

селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних 

відносин на їх території належить здійснення заходів щодо раціонального 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Рекомендовано 

Сагунівській сільскій раді передбачити розроблення та оприлюднення на 

офіційному веб-сайті рекомендації щодо економного споживання питної води 

у побуті, задля вирішення питання перегляду споживацького відношення до 

водних ресурсів, переходу на ощадливе використання прісної води, в тому числі 

економне споживання питної води у побуті. 

 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання ДДП для території та об’єктів ПЗФ та об’єктів 

історико-культурної спадщини 

 Відповідно ст. 6 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову, 

естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають 

комплексній охороні, порядок здійснення якої визначається положенням щодо 
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кожної з таких територій чи об’єктів, яке відповідно до цього Закону та 

законодавства України про охорону пам’яток історії та культури 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури. 

Охорона земель природно-заповідного фонду 

Відповідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд» Землі 

природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно 

до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та 

об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську 

цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об’єктами комплексної охорони, 

належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення. 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 

негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-

культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за 

цільовим призначенням. 

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

забезпечується шляхом: 

- встановлення заповідного режиму; 

- організації систематичних спостережень за станом заповідних 

природних комплексів та об’єктів; 

- проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових 

основ їх збереження та ефективного використання; 

- додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої 

діяльності, розробки проєктної і проєктно-планувальної документації, 

землевпорядкування, лісовпорядкування, здійснення оцінки впливу на 

довкілля; 

- запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; 

- здійснення державного та громадського контролю за додержанням 

режиму їх охорони та використання; 

- встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх 

охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних 

природних комплексів та об’єктів; 

- проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; 

- проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 
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Території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, 

встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть 

використовуватися: 

- у природоохоронних цілях; 

- у науково-дослідних цілях; 

- в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 

- в освітньо-виховних цілях; 

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 

Встановлені частиною першою цієї статті основні види використання, а 

також заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, 

випасання худоби, мисливство, рибальство та інші види використання можуть 

здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому 

призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим 

вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів 

та окремих об’єктів. 

Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем, що є територією мережі 

Емеральд (Смарагдова мережа) (UA0000110 Kremenchutske Reservoir). 

У грудні 2020 року в українському парламенті був зареєстрований проєкт 

Закону України «Про території Смарагдової мережі», реєстрація № 4461 від 

04.12.2020. Відповідно до законопроекту Уповноважений територіальний орган 

забезпечує розроблення і погодження менеджмент-планів для територій 

Смарагдової мережі протягом десяти років після визначення території 

Смарагдової мережі. Менеджмент-план для території Смарагдової мережі 

повинен містити, у тому числі, цілі збереження, оцінку та визначення завдань і 

заходів, необхідних для досягнення цілей збереження. 

На види діяльності, що вже здійснюються на законних підставах на 

території або на частинах території  Смарагдової мережі на момент її внесення 

до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, не поширюються 

обмеження чи заборони, встановлені цим Законом до моменту закінчення 

терміну дії документа дозвільного характеру на цю діяльність. 

Обмеження чи заборони здійснення видів діяльності, встановлені іншими 

актами законодавства, залишаються без змін. 

Для територій Смарагдової мережі, для яких не розроблено менеджмент-

плани, уповноважений територіальний орган має право визначати окремі 

заходи, необхідні для досягнення цілей збереження. 

Такі заходи можуть обмежувати чи забороняти використання природних 

ресурсів у межах визначеної території Смарагдової мережі, якщо таке 

використання перевищує рівень впливу, що існував на момент внесення 

території до Національного реєстру територій Смарагдової мережі. 

Охорона культурної спадщини 

З метою охорони культурної спадщини на використання земель у межах 

території пам’ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, 

історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної 

території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, 



46 

буферної зони, історичного ареалу населеного місця, території об’єкта 

культурної всесвітньої спадщини встановлюються обмеження відповідно до 

Закону України "Про охорону культурної спадщини". 

На території села знаходяться пам’ятки археології (кургани  та курганні 

групи), пам’ятки історії та щойно виявлений об’єкт монументального 

мистецтва.  

До затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з 

визначення меж та режимів використання території пам’ятки межа території 

пам’ятки встановлюється: 

1) для пам’яток археології:  

для курганів тощо: 

у межах населених пунктів - 100 метрів навколо пам’ятки або 

орієнтовного географічного центру (центроїда) знахідки фрагмента ділянки 

археологічного культурного шару, визначеного в обліковій документації; 

за межами населених пунктів - 300 метрів навколо пам’ятки або 

орієнтовного географічного центру (центроїда) знахідки фрагмента ділянки 

археологічного культурного шару, визначеного в обліковій документації; 

2) для пам’яток архітектури - 20 метрів навколо периметра забудови; 

3) для пам’яток садово-паркового мистецтва, історії, монументального 

мистецтва, ландшафтних, містобудування - територією, зайнятою пам’яткою. 

У межах встановленої території пам’ятки (крім територій пам’яток 

археології) забороняється: 

- проведення робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт 

на існуючих об’єктах, якщо наслідком виконання таких робіт стане збільшення 

висотності такого об’єкта або збільшення більш як на 15 відсотків зовнішніх 

геометричних розмірів його фундаменту, або зменшення відстані від такого 

об’єкта до пам’ятки, що охороняється; 

- розміщення нових елементів благоустрою, пов’язаних 

фундаментом із землею (ґрунтом), тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами. 

Не потребують обов’язкового проведення попередніх археологічних 

розвідок роботи з: сінокосіння; городництва; неглибокої оранки; випасання 

худоби; дорожніх робіт; обстеження, ремонту, переукладання інженерних 

мереж; благоустрою (крім розміщення нових елементів благоустрою, 

пов’язаних фундаментом із землею (ґрунтом), тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для 

розміщення зовнішньої реклами); ліквідації стихійного лиха, надзвичайних 

ситуацій, аварій та усунення їх наслідків, усунення негативних наслідків, 

зумовлених воєнними діями, або що виникли в ході проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил. 
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Заходи зменшення акустичного, вібраційного забруднення 

До заходів зменшення шумового забруднення належить: 

- забезпечення ефективного 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 санітарно-

захисних зон виробничих об’єктів; 

- дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови від 

автостоянок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10); 

- використання шумозахисного озеленення. 

Рівні вібрації на прилеглих до житлових і громадських будинків 

територіях, не повинні викликати порушення цілісності огороджувальних 

конструкцій будівель протягом строку їх експлуатації. 

Допустимі рівні та значення вібрації у приміщеннях житлових та 

громадських будинків мають відповідати вимогам ДСП 173-96(Додаток 17-17а) 

та ДБН В.1.1-31. 

До технічних заходів належать:  

- зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії 

проєктування кінематичних i технологічних схем, які знижують динамічні 

навантаження в устаткуванні та ін.);  

- зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела 

виникнення (вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція).  

До організаційних заходів належать: 

- організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговування 

обладнання за технологічним регламентом, контроль допустимих рівнів 

вібрації, дистанційне керування вібронебезпечним обладнанням);  

- організаційно-режимні (забезпечення відповідного режиму праці та 

відпочинку, заборону залучення до вібраційних робіт ociб молодших 18 років, 

тощо);  

До лікувально-профілактичних заходів належать: 

- періодичні медичні огляди;  

- лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітамінно- та 

фітотерапія). 

 

Збереження та належний догляд за зеленими насадженнями 

Озеленені території села Боровиця в проєктних межах представлені 

територіями загального користування (17,96 га), обмеженого користування та 

спеціального призначення (3,34 га).  

Зелені насадження загального користування представлені парковими 

зонами, між квартальними скверами та зонами короткочасного відпочинку. 

Озеленення обмеженого та спеціального призначення представлене 

зеленими насадженнями в санітарно-захисних зонах, на складному рельєфі та 

прибережних захисних смугах. 
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Заходи спрямовані на збереження та належний догляд за зеленими 

насадженнями передбачаються відповідно до Закону України «Про рослинний 

світ», Закону України «Про благоустрій населених пункті», наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 «Про затвердження правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах». 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про рослинний світ» під час 

здійснення діяльності, яка впливає на стан охорони, використання та 

відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних 

вимог: 

- збереження природної просторової, видової, популяційної та 

ценотичної різноманітності об'єктів рослинного світу; 

- збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних 

рослинних угруповань; 

- науково обгрунтованого, невиснажливого використання 

природних рослинних ресурсів; 

- здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу 

господарської діяльності на рослинний світ; 

- охорони об'єктів рослинного світу від пожеж, захист від шкідників 

і хвороб; 

- здійснення заходів щодо відтворення об'єктів рослинного світу; 

- регулювання поширення та чисельності дикорослих рослин і 

використання їх запасів з врахуванням інтересів охорони здоров'я населення. 

Вказані вимоги враховуються під час розробки проєктів законодавчих 

актів, загальнодержавних, міждержавних, регіональних програм та здійснення 

заходів з охорони, використання та відтворення рослинного світу. 

Відповідно до розділу 7 наказу Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 «Про 

затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» 

охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження  в межах населених 

пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які 

висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних  

ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та 

своєчасно видалені. 

 У разі несвоєчасного видалення насаджень в  хоронних зонах, коли 

дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5 см і більше, їх відновна 

вартість стягується в установленому порядку.  

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах 

благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються 

за рахунок державного або місцевих бюджетів  залежно  від  підпорядкування 

об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у постійне 

користування або в оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно 

до нормативів, затверджених у встановленому порядку.  

Генеральний план розвитку населених пунктів України розробляється і 

реалізується з урахуванням вимог захисту зелених насаджень.  
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Містобудівна діяльність у населених пунктах проводиться з 

дотриманням вимог охорони зелених насаджень. 

Господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням  коштів,  

необхідних для охорони, утримання та відновлення зелених насаджень і 

міських лісів. Кошти передбачають: місцеві органи самоврядування на 

утримання  об'єктів зеленого господарства комунальної форми власності, 

підприємства, організації, установи на утримання зелених насаджень на 

територіях,  які  їм належать на правах власності,  довгострокової оренди, 

власники чи користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені 

насадження.  

Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 

залишились зелені насадження, забудовник: 

- огороджує дерева на території будівництва; 

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, 

асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також 

утворює лунки довкола наявних дерев; 

- копає канави  глибше 1 м для прокладання підземних інженерних 

мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника; 

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев; 

- зберігає верхній родючий шар  ґрунту  на всій  території забудови, 

організовує його зняття, складування та залишає для подальшого 

використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному 

місцевим органом влади для  використання під час створення зелених 

насаджень; 

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і 

механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.  

 

Заходи боротьби проти спалювання промислових та побутових 

відходів, у тому числі рослинних залишків 

Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є 

джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та 

речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території 

підприємств, установ, організацій і населених пунктів. Але є виняток – коли це 

здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, 

встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря (стаття 20 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»). 

Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, на об’єктах 

благоустрою зеленого  господарства, зокрема забороняється: 

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, 

сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо; 

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати 

інші правила протипожежної безпеки. 

Спалювати листя категорично забороняється. 
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Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'янисті рештки квітково-

декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на 

спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого 

господарства для приготування компостів, садових земель та інших органічних 

добрив. 

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється заборонено також 

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також 

на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому 

числі проводити сільськогосподарські пали) (Правила пожежної безпеки в лісах 

України, затверджені  наказом Державного комітету лісового господарства 

України від 27.12.2004 № 278). 

 

Санітарне очищення території 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12-2019 річна норма утворення твердих 

побутових відходів на 1 мешканця 300-350 кг/рік (та невраховані 10%). 

Проєктна чисельність мешканців населеного пункту становитиме  3500 осіб. 

Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та 

сміття з вулиць с. Боровиця на розрахунковий строк складе приблизно 1251,25 

т/рік. 

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 населеного пункту з наступним 

використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг 

вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%. На території 

населеного пункту передбачено місце для встановлення пункту приймання 

сировини.  

Для вирішення питання поводження з ТПВ в Сагунівській 

територіальній громаді необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного 

очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, 

спрямованих на сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного 

стану, утилізації вторинної сировини, скорочення об’ємів ТПВ та зменшення 

транспортних витрат тощо. При цьому систему санітарного очищення 

необхідно розглядати як елемент регіональної системи. Правові, організаційні 

та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням 

обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а 

також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону 

України «Про відходи». 

Основні заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного 

очищення передбачають:  

- охоплення усієї території територіальної громади (усіх 

споживачів) централізованою планово-регулярною системою санітарного 

очищення;  
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- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та 

інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.  

- придбання  спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення, контейнерів для роздільного збору ТПВ;  

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів; 

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення  

беруться за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях 

проєктування та  при подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного 

очищення. Основними завданнями схеми є визначення: 

✓ черговості здійснення заходів із санітарного очищення; 

✓ обсягів обсягів робіт із санітарного очищення;  

✓ систем і методів поводження з побутовими відходами, 

необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, 

устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів 

благоустрою;  

✓ доцільності проєктування, будівництва, реконструкції, 

розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних 

параметрів та місць розміщення; 

✓ обсягів фінансування заходів, передбачених схемою. 

З метою безпечного поводження з трупами тварин, іншими біологічними 

відходами необхідно заключити угоду з спеціалізованим підприємством, що 

надає послуги з утилізації відходів тваринного походження або 

використовувати діючу біотермічну яму до вичерпання її проєктної ємності. 

Окремо зазначимо, що проєктом передбачається поступове проведення 

робіт по закриттю, рекультивації та санації несанкціонованого сміттєзвалища.  

 

Заходи зменшення впливу на стан здоров’я населення 

Впровадження вище вказаних заходів зменшення впливу на навколишнє 

середовище, а також  встановлення та дотримання планувальних обмежень на 

території населеного пункту забезпечить запобігання, зменшення або 

пом’якшення впливу на стан здоров’я  населення. 

 

Планувальні обмеження 

У проєкті враховані всі існуючі та передбачувані джерела екологічного 

впливу на стан та якість компонентів навколишнього середовища. 

Територіально-планувальна організація населеного пункту запропонована з 

урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно з ДБН Б.2.2-12-2019 

«Планування та забудова територій», ДСП 173-96). У результаті аналізу 

природно-екологічної ситуації складена Схема планувальних обмежень 

(Таблиця  7.1), яка стала однією із основних для вибору конкретних ділянок 

забудови. Від усіх виробничих, комунальних і транспортно-складських 



52 

об’єктів, приміщень та ділянок – тобто від джерел шкідливості та забруднення 

навколишнього середовища, до меж  громадської забудови, а також територій 

та об'єктів зеленого будівництва загального користування та місць  відпочинку 

в обов’язковому порядку необхідно встановити та дотримуватись санітарно-

захисних зон (СЗЗ) (згідно з ДСП 173-96) з метою забезпечення оптимальних 

умов життєдіяльності людини. Територія санітарно-захисної зони не повинна 

розглядатись як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та розширення території, її територію вимагається озеленювати із 

врахуванням пило-, газо- та димостійкості рослин та упорядковувати: 

мінімальна  площа озеленення СЗЗ в залежності від ширини зони повинна 

складати: СЗЗ до 300 м – 60%. 

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, 

готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-

профілактичних та оздоровчих установ; 

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та  

споруд водопровідної розподільної мережі. 

У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 

- пожежні  депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та 

спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, 

учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, 

підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні 

лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств; 

- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони 

підприємств за встановленим списочним складом, стоянки для громадського 

та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації,    ЛЕП,   

електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного 

водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної 

води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, 

розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової 

забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати 

їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР). Проєкт організації СЗЗ слід розробляти в 

комплексі з проєктом будівництва (реконструкції) з першочерговою 

реалізацією заходів, передбачених у зоні.  

Таблиця  7.1 

Система планувальних обмежень 

Об’єкти, території 

Нормативна СЗЗ, 

охоронна зона, 

санітарної охорони (м) 

Нормативний документ 

Існуюче використання території 

ЛЕП - до 1 кВ 

           - до 20 кВ 

      - 35 кВ 

2 м. 

10 м. 

15 м. 

Правила охорони 

електричних мереж 

(Затверджено постановою 
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Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 1997 р. N 209) 

КТП 3 м від огорожі 

Правила охорони 

електричних мереж 

(Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 1997 р. N 209) 

Перший пояс зони санітарної 

охорони підземних джерел 

водопостачання   

для захищених - 30 м; 

для недостатньо 

захищених - 50 м. 

ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні 

мережи та споруди» 

Кладовище  

діюче – 300 м. 

закрите (по закінченню  

кладовищного періоду) - 

100 м. 

ДСП 173-96 (Затверджено 

наказом  Міністерства  

охорони здоров'я України 

від 19 червня 1996 р. N 173), 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

СЗЗ від худобомогильника 1000 м. 

Правила облаштування і 

утримання діючих 

(існуючих) 

худобомогильників та 

біотермічних ям для 

захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України 

(Затверджено наказом 

Державного комітету 

ветеринарної медицини від 

27.10.2008 № 32) 

Гаражний кооператив 
к-ть автомобілів 11-50 

15 м. 
ДБН Б.2.2-12:2019  

Таблиця 10.6 

ПРАТ «Боровицьке» 
Підприємства рибоконсервні та 

рибофілейні  з утильцехами, 

рибокомбінати 

100 м.  ДСП 173-96 

ТОВ АПК «МАЇС» 

ТМ «БОРОВИЦЯ» 
Заводи  фруктових  та  овочевих  

соків  і  безалкогольних напоїв 

50 м. ДСП 173-96 

Тваринна ферма 
недіюча 

50 м. ДСП 173-96 

Проєктне використання території 

Протипожежний розрив від 

стіни мішаного лісу  
50 м. 

Правила пожежної безпеки в 

лісах України (Затверджено 

Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 

30.12.2014  № 1417) 

Пам’ятки археології: кургани 

у межах населених 

пунктів - 100 метрів, 

за межами населених 

пунктів - 300 метрів 

навколо пам’ятки 

ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин», 

ЗУ «Про охорону культурної 

спадщини» 
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ПЗС від Кременчуцького 

водосховища 

для великих річок, 

водосховищ на них та 

озер – 100 метрів 

Водний кодекс України 

Охоронна зона господарсько-

питного водопроводу 
5 м. по обидва боки 

ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання. Основні 

положення проєктування 

Охоронна зона самопливної 

каналізаційної мережі, 

глибина уладання: 

- <4 м. 

- >4 м. 

 

 

 

3 м. по обидва боки 

5 м. по обидва боки 

ДБН В.2.5-75:2013 

Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди 

Транспортно-складські 

території 5 класу шкідливості 
50 м. ДСП 173-96  

Транспортно-складські 

території 4 класу шкідливості 
100 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 5 класу 

шкідливості 
50 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 4 класу 

шкідливості 
100 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 3 класу 

шкідливості 
300 м. ДСП 173-96 
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РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ 

АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ В ЯКИЙ 

ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ 

ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ) 
 

Альтернативні варіанти розвитку, що розглядаються при розробці 

стратегічної екологічної оцінки: 

 «Нульова альтернатива», за якої документ державного планування не 

буде затверджено. 

Під час розроблення стратегічної екологічної оцінки була розглянута 

альтернативна не впровадження та не реалізації проєктних рішень даного 

документу державного планування. Не затвердження проєкту призведе до 

продовження поточних тенденцій щодо стану навколишнього природного 

середовища, його забруднення, впливу на стан здоров’я населення внаслідок 

порушення дотримання санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони, 

охоронних зон тощо. 

Відмова від реалізації проєкту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території. 

«Максимально сприятливий сценарій», 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 і недоліки проєкту ДДП. 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 

проєкту даного документу державного планування з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

Альтернатива «Поводження з відходами» 

Як альтернативний варіант, після розробки та впровадження 

Регіонального плану управління відходами в Черкаській області до 2030 року, 

згідно з яким передбачається створення в Черкаській області 4-х кластерів – 

Черкаський, Золотоніський, Звенигородський та Уманський, в кожному з яких 

планується збудувати по заводу з переробки сміття, також розглядається 

можливість вивезення ТВП до найближчого такого заводу. 

Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану 

території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення 
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стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів 

навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених 

у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Черкаській області у 2019 році, Екологічних бюлетенях, даних Головного 

управління статистики в Черкаській області тощо; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту 

генерального плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень уході розробки СЕО, що були 

надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я 

населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських 

обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних 

екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, 

водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних 

рішень генерального плану території. 

Ускладнення при проходженні процедури стратегічної екологічної 

оцінки 

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної 

екологічної оцінки, можна виділити наступні фактори:  

- отримання даних статистики та лабораторних досліджень на 

платній основі. 

- відсутність постів спостереження за станом довкілля в с. 

Боровиця; 

- відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Боровиця; 

Таким чином висновки отримані в результаті аналізу статистичних 

даних мають певний відсоток похибки. 
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РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система 

регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу 

змін стану навколишнього природного середовища з метою виявлення 

наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, забезпечення оцінки ефективності та 

достатності заходів із запобігання, зменшення та компенсації негативних 

наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування та 

вжиття заходів для усунення не передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку негативних наслідків виконання документа державного 

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

Основні нормативні акти, що регламентують моніторинг об'єктів 

довкілля: 

• постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 343 «Про 

затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря»; 

• постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»; 

• постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661 «Про 

затвердження Положення про моніторинг земель»; 

• постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2004 № 51 «Про 

затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення». 

Згідно з проведеною стратегічною екологічною оцінкою визначено, що 

під час реалізації проєктних рішень очікується незначний та допустимий 

вплив на довкілля, зумовлений викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 

Програма екологічного моніторингу складається із переліку дій та 

заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для 

оцінки.  

Система моніторингу включає в себе, але не обмежується наступними 

етапами: 

1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального 

середовища для певних аспектів, визначення певної ділянки, території чи 

об’єкту. 

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу. 

3. Візуальний огляд. 

4. Проведення лабораторних досліджень, компонентів довкілля, що 

відбираються для ідентифікації впливу від функціонування проєктних 

будівель і споруд на стан та якість компонентів НПС. 
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5. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за 

необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально 

пом’якшують вплив функціонування об’єктів на навколишнє природне та 

соціальне середовище. 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту органами 

державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції 

України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого 

самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками 

інвесторів, в тому числі залученими аудиторськими компаніями. Органи 

державного нагляду будуть здійснювати моніторинг та контроль шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших 

зацікавлених сторін. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. 

№1272 Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення моніторинг здійснюється з метою виявлення наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, забезпечення здійснення заходів із запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування, а також у разі виявлення негативних наслідків, не 

передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку, вжиття заходів для їх 

усунення. 

Для здійснення моніторингу замовник документа державного 

планування розробляє заходи з урахуванням результатів громадського 

обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення 

стратегічної екологічної оцінки та транскордонних консультацій (у разі їх 

проведення). Здійснення таких заходів забезпечує можливість: 

- виявлення наслідків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а саме вторинних, 

кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (на один, 

три-п’ять, 10-15 років, 50-100 років відповідно), постійних і тимчасових, 

позитивних і негативних наслідків; 

- запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, 

зумовлених виконанням документа державного планування; 

- виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну 

оцінку негативних наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

З метою забезпечення систематичності та об’єктивності спостережень за 

змінами стану довкілля, у тому числі за станом здоров’я населення, замовник 

визначає: 

✓ Зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх 

виконання:  

Зміст заходів: 

1. Планування та підготовка моніторингу 
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2. Збір інформації шляхом проведення візуального огляду та 

проведення лабораторних досліджень, компонентів довкілля, що 

відбираються для ідентифікації впливу наслідків виконання документа 

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

3. У разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, розробка плану заходів і дій із запобігання, уникнення, 

зменшення (пом’якшення), усунення наслідків проєкту документа державного 

планування 

4. Підготовка звіту моніторингу наслідків виконання документа 

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

оприлюднення результатів моніторингу на своєму офіційному веб-сайті у 

мережі інтернет. 

Строки виконання заходів: один раз на рік протягом строку дії 

документа державного планування та через рік після закінчення такого строку. 

✓ Кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові 

значення таких показників відповідно до кожного з визначених у звіті про 

стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання документа державного 

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

таблиці 9.1. 

✓ Методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та 

без надлишкових витрат їх вимірювати: 

• При проведенні моніторингу Замовнику рекомендовано 

використовувати наступні нормативно-правові акти, в яких визначено 

методичні вимоги щодо лабораторних досліджень: 

- для моніторингу рівня забруднення атмосферного повітря в 

населеному пункті – Порядок здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 серпня 2019 р. № 827). Відповідно п. 7 Порядку, суб’єкти 

моніторингу атмосферного повітря встановлюють пункти спостережень, 

ведуть спостереження за рівнями забруднювальних речовин та вмістом 

складових та/або показників атмосферних опадів, визначених у списку А 

пункту 1 додатка 2, проводять аналіз і прогнозування стану атмосферного 

повітря та оцінювання його якості з дотриманням законодавства про охорону 

атмосферного повітря, єдиних методичних вимог у сфері державного 

моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, а також вимог Закону 

України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 

- для визначення якості питної води (за фізико-хімічними 

показниками та бактеріологічними показниками) – ДСанПіН 2.2.4-171-10 

(Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010  N 

400); 

• Для визначення показників утворення відходів (загальний обсяг, 

кількість відсортованих відходів по видам, охоплення населення послугами із 

збирання та перевезення побутових відходів) рекомендуємо проводити облік 

відповідно до Договору про надання послуг з поводження з побутовими 
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відходами. Відповідно п. 1.5. Методичних рекомендацій з організації 

збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів 

(Затверджено Наказ Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України 07.06.2010  N 176) порядок поводження  з  ПВ  у 

населеному пункті визначається затвердженими органом місцевого  

самоврядування  Правилами  благоустрою,  Схемою санітарної очистки та 

місцевими програмами поводження з ПВ. 

• Кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення рекомендуємо визначати обліковим методом. 

Засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, з урахуванням можливості 

виявлення негативних наслідків виконання документа державного планування, 

не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку:  моніторинг 

здійснюється з метою виявлення наслідків виконання документа державного 

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

здійснення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання документа державного планування, а також у разі 

виявлення негативних наслідків, не передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку, вжиття заходів для їх усунення. 

Моніторинг здійснює замовник. З метою забезпечення здійснення 

моніторингу замовник своїм рішенням може утворювати групи експертів, що 

відповідальні за здійснення моніторингу (моніторингові групи), визначати їх 

склад та порядок роботи 

Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа 

державного планування розміщує на власному офіційному веб-сайті заходи, 

передбачені для здійснення моніторингу, і письмово повідомляє про це 

Міндовкіллю.  

Результати моніторингу замовник оприлюднює на власному офіційному 

веб-сайті один раз на рік протягом строку дії документа державного 

планування та через рік після закінчення такого строку. 

У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені 

звітом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, замовник вживає заходів для їх усунення, а також подає органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив 

документ державного планування, пропозиції щодо внесення змін до такого 

документа з метою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що 

вносяться до документа державного планування, підлягають стратегічній 

екологічній оцінці 

 

 

 



Таблиця 9.1 

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування «Генеральний  план та план 

зонування території (у складі генерального плану) села Боровиця Черкаського району Черкаської області» 

 

Об’єкт 

моніторингу 

Параметри моніторингу 
Періоди

чність 

Суб’єкт 

моніторингу 
Індикатори результативності 

Значення 

параметрів 

моніторингу 

на момент 

затвердження 

ДДП 

Значення 

параметрів 

моніторингу 

за кожен рік 

проектного 

періоду 

Тверді 

побутові 

відходи 

Утворення відходів (загальний 

обсяг, кількість кг/тонн на рік) 

Раз на 

рік 

Сагунівська 

сільська рада 

Нормативне утворення ТПВ на 

місяць/рік на людину/працівника 
- 

Заповнюється з 

моменту 

затвердження ДДП 

за кожен рік 

проектного періоду 

Ресурсоцінні 

компоненти 

відходів 

Кількість зібраних відходів як 

вторинної сировини від загальної 

кількості утворених відходів 

(кількість відсортованих відходів 

по видам кг/тонн на рік) 

кг/тонн на рік - 

Атмосферне 

повітря 

Вміст забруднюючих речовин в 

повітрі (за основними 

забруднюючими речовинами) 

«Про затвердження гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту 

хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених 

місць» (Наказ Міністерства 

охорони здоров’я від 14.01.2020 

№ 52). 

- 

Водні ресурси 

Якість питної води: 

за фізико-хімічними 

показниками 

за бактеріологічними 

показниками 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

(Затверджено Наказом 

Міністерства охорони здоров'я 

України 12.05.2010  N 400) 

- 

Система 

каналізаційної 

мережі 

Кількість домогосподарств, 

підключених до централізованої 

системи водовідведення 

% від загальної кількості - 



РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ 

ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування «Генеральний  план та план зонування території (у 

складі генерального плану) села Боровиця Черкаського району Черкаської 

області» виявлена відсутність ймовірних транскордонних наслідків для 

довкілля, в тому числі для здоров’я населення. 

 

 

РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Генеральний  план та план зонування території (у складі генерального 

плану) села Боровиця Черкаського району Черкаської області розроблено ТОВ 

«УКР-ГРУППРОЕКТ» згідно з рішеннями № 14-10/VII від 9 серпня 2019 р., № 

9-20/VIII від 21 квітня 2021 року Сагунівської сільської ради на замовлення 

Сагунівської сільської ради відповідно до завдання (договір № 1). 

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, на 

місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії 

розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, 

розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади 

Сагунівської сільської ради з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

План зонування території (Зонінг) – це містобудівна документація, що 

визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 

потреб у межах визначених зон. 

Економіко-географічна характеристика населеного пункту 

Село Боровиця розташоване на березі Кременчуцького водосховища, що 

омиває його північно-східну частину, за 28 км на північний захід від районного 

центру — міста Чигирин. На північному заході межує з селом Топилівка, на 

південному сході з селом Тіньки та на південному заході з селом Трушівці. 

Площа територіальних меж села Боровиця - 5,233 км². 

За даними Сагунівської сільської ради чисельність населення станом на 

1 січня 2021 року складає 1476 осіб.  

Еколого-географічна характеристика території 

Село Боровиця Черкаського району Черкаської області у фізико-

географічному відношенні знаходиться у межах Лісостепової зони, 

Подільсько-Придніпровський край, Центральнопридніпровська височинна 

область, Черкасько-Чигиринський район. Населений пункт розташований  на 

березі Кременчуцького водосховища, що омиває його північно-східну 

частину. 

Оцінка впливу проєкту містобудівної документації у результаті аналізу 

проєктних рішень була здійснена на компоненти як природного так і 

соціального навколишнього середовищ
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