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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

ДПТ – детальний план території 

ДДП – документ державного планування 

ТПВ – тверді побутові відходи 

ЗМІ – засоби масової інформації   
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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та 

екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю 

розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах 

планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, 

регіонів і населених пунктів.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 

пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.  

Метою СЕО є сприяння врахуванню екологічних міркувань у процесі 

підготовки та прийняття стратегій, планів і програм для забезпечення високого 

рівня охорони довкілля та сприяння збалансованому (сталому) розвитку. 

Інакше кажучи, мета СЕО – зробити стратегії, плани і програми більш 

“зеленими”, тобто зменшити їхній негативний вплив на довкілля, здоров’я 

населення, а також збільшити позитивний вплив (покращити стан довкілля та 

здоров’я населення). 

Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” був ухвалений 

Верховною Радою України 20 березня 2018 року.  

Закон встановлює в Україні механізм СЕО, який діє в країнах 

Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, 

державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну 

оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для 

довкілля.  

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів 

законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової 

обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання 

екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 

інформації у проекті документа. 
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1. МЕТОДОЛОГІЯ СЕО 

 

1.1. Нормативно-правова база здійснення СЕО в Україні 

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції 

про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 

01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України “Про 

основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 

року” (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому 

законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної 

політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 

показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 

Стратегії “Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління” є показник “Частка державних, 

галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли 

стратегічну екологічну оцінку – відсотків”.  

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено “Базовий план адаптації 

екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

(Базовий план апроксимації)”. Зокрема, відповідно до цього плану потрібно 

привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 

“Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 

навколишнє середовище”.  

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову 

редакцію законопроекту “Про стратегічну екологічну оцінку” (реєстраційний 

№ 6106). Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування 

на довкілля. 

20 березня 2018 році Верховна Рада України ухвалила закон  “Про 

стратегічну екологічну оцінку” (вступив в дію 12 жовтня 2018 року).  Цей 

законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на 

імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 
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10 серпня 2018 року наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

№ 296 на виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону України 

“Про стратегічну екологічну оцінку” затверджено Методичні рекомендації із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, 

що рекомендуються для використання центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і 

науковцями, залученими до консультації, а також представниками 

громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній оцінці.   

 

1.2. Методологія здійснення  СЕО детального плану території 

 

Методологія здійснення СЕО ґрунтується на статті 9 Закону України 

“Про стратегічну екологічну оцінку” та затверджених Методичних 

рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування. Згідно з положеннями цих нормативних документів 

етапами стратегічної екологічної оцінки є: 

– визначення обсягу СЕО; 

– складання звіту про СЕО; 

– проведення громадського обговорення та консультацій; 

– врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення 

та консультацій; 

– інформування про затвердження ДДП; 

– моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 

Звіт про СЕО, результати громадського обговорення та консультацій 

враховуються в документі державного планування. 

Для проведення СЕО передбачається використовувати таку інформацію: 

доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану 

довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть 

мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого 

функціонального використання території.  

На основі результатів аналітичних досліджень цими методами 

розробляються рекомендації щодо запобігання, скорочення або пом’якшення 

потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення, які 

можуть бути результатом реалізації ДДП. 
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1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розробки звіту СЕО 

 

З метою врахування думки жителів с.Бендюга щодо намір реалізації ДДП 

“Детальний план території територій станції 2-го підйому Бендюзького 

водозабору КП “Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської 

ради (за межами населеного пункту)”, в рамках проведення процедури СЕО для 

детального плану території, була розроблена Заява про визначення обсягу СЕО 

та оприлюднена в ЗМІ: 

– 24.09.2019 р. на офіційному веб сайті Сокальської 

райдержадміністрації –  http://www.sokal-rda.gov.ua/?page=blog&id=242 ; 

– повідомлення про оприлюднення у друкованих ЗМІ: “Новини 

Прибужжя” номер дата  та “Вісник” номер від 26.09.2019 р. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО 

звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило (Додаток А). 

  

http://www.sokal-rda.gov.ua/?page=blog&id=242
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2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Детальний план території є містобудівною документацією, яка 

призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови 

та іншого використання території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору 

КП “Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської ради (за 

межами населеного пункту). 

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки 

планувальної організації та функціонального призначення території, 

формування організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної 

підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від 

небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього 

природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної 

спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні). 

Завданнями проекту Детального плану території (ДПТ) є: 

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних 

напрямків використання територій; 

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог 

містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 

протипожежного та іншого законодавства; 

– обґрунтування та визначення території проектування для 

містобудівних потреб; 

– забезпечення раціонального використання території; 

– визначення на території проектування особливих функціональних 

зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, 

забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо 

охорони довкілля та раціонального використання території. 

Детальний план території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору 

КП “Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської ради (за 

межами населеного пункту), розробляється згідно з розпорядження Сокальської 

райдержадміністрації №232 від 18.07.19 р. (Додаток Б). При розробленні ДПТ 

враховується чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація 

містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого 

використання території проектування, стратегії та програми економічного, 

екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного 
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середовища, а також існуюча забудова станції 2-го підйому Бендюзького 

водозабору, проект встановлення меж зон санітарної охорони діючих підземних 

водозаборів КП “Червоноградводоканал” затверджений рішенням Львівської 

обласної ради від 21 грудня 2001 року. №291, та дозвіл на спеціальне 

водокористування № 126/ЛВ/49д-17 від 22 листопада 2017 р. 

Детальний план території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору 

КП ‘‘Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської ради (за 

межами населеного пункту). Детальний план території розроблено у 

відповідності з Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ДБН 360-92**, “Планування і забудова міських і 

сільських поселень”, ДБН Б.1.1- 14:2012 “Склад та зміст детального плану 

території”, ДСП 173-96 “Санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів” та ДБН В.2.3-5-2001 “Вулиці та дороги населених пунктів”. 

При розробці ДПТ враховано: 

– матеріали топогеодезичного знімання М 1:500, результати натурних 

обстежень та контрольних обмірів; 

– розпорядження Сокальської райдержадміністрації №132 від 18.07.19р. 

– завдання на розроблення детального плану території. 

  



11 
 

3. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Географічна характеристика території 

 

Село Бендюга – село в Україні, в Сокальському районі Львівської області 

(рис.3.1). Площа населеного пункту – 0,66 км². Населення становить 418 осіб. 

Орган місцевого самоврядування – Межирічанська сільська рада. 

 

       

Рис. 3.1. Географічне розташування с. Бендюга 

 

Сокальський район розташований на північному заході Львівської 

області. Районним та адміністративним центром є місто районного значення 

Сокаль. Площа району займає 1570,11 км², що становить 7,2 % від площі 

області. Кількість населення – 91 487 осіб. Відстань районного центру до 

м. Львів становить залізницею 95 км, автотрасою – 78 км. 

На півночі Сокальський район межує з Іваничівським та на північному 

сході з Горохівським районами Волинської області, на сході з Радехівським та з 

м. Червоноградом, на південному сході з Кам’янка-Бузьким та на півдні з 

Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує 

із Люблінським воєводством Республіки Польща. 

Район має вигідне розташування щодо важливих транспортних шляхів. 

Це, зокрема, залізниця та автострада загальнодержавного значення Львів – 

Червоноград – Ковель із відгалуженням на Берестя (Білорусь). 

Сокальський район має важливе географічне розташування і геополітичне 

значення, що передусім зумовлене прикордонним розташуванням району та 

близькістю до стратегічної осі Балтика – Чорне море. 
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Рельєф Сокальського району становить слабохвилясту рівнину. У 

центральній частині Малого Полісся поширена майже плоска поверхня з ледь 

вираженою хвилястістю і локальними перевищеннями 3-10 м. Річки тут течуть 

у слабо виражених долинах, а на межиріччях багато майже безстічних 

заболочених знижень. Вододіли виражені дуже слабо і лише в окремих 

випадках (між ріками Рата і Болотня) простягаються виразними 

прямолінійними пасмами. 

Дуже цікавими формами рельєфу є дюни, які розташовані поодиноко 

групами чи ланцюгами. Дюни мають відносні висоти 5-10-15 (до 25 м) м, а 

крутизна їх схилів – 3-7-15 градусів. Смуга Малого Полісся, де дюни є 

характерним елементом рельєфу території простягаються від державного 

західного кордону (між м. Угнівом і Рава-Руська) до східних меж області в 

околицях Бродів. На топографічних картах цю смугу можна виділити за 

скупченням зелених плям лісів, які є індикатором піщаних відкладів і разом з 

ними – дюн. 

Північна частина Малого Полісся – припіднята і слабо хвиляста. 

Особливо виразно це проявляється (перед Волинською височиною) смузі – біля 

сіл Карів, Домашів, Корчин, м.Белз, в напрямку м.Радехів, с. Лопатин, де 

близько до поверхи виходять мергелі. Подібна ситуація спостерігається і з 

південного боку Малого Полісся, де відклади мергелю знову близькі до 

поверхні. 

Волинська височина – в межі Сокальського району і північну частину 

Львівської області входить південне пасмо Волинської височини – що 

називається Сокальське пасмо. 

Це невисоке (до 290 м) хвилясте підвищення, що простягається широтно і 

продовжується на заході в Польщі і на сході – у Волинській області. Височина 

розділена на окремі частини долиною р. Західний Буг – широкою і добре 

сформованою з пологим і відносно низьким лівим берегом та високим правим 

берегом. У височину врізаються долини коротких річок, що виходять до 

основної долини – до Бугу. 

Відносні висоти (перевищення вододілів над долинами) тут коливаються 

у межах 100 м, хоч переважають 20-40 метрові перепади. Лівобережна частина 

височини має більш плавні форми рельєфу, сформовані терасові рівні. 

Правобережна частина височини ускладнена глибшими і різкішими врізами, 

крутішими схилами. З південного боку Сокальська височина закінчується 

виразним прямолінійним уступним зниженням до Малого Полісся. 
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3.2. Кліматичні умови 

 

Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату 

і відноситься до північного кліматичного району. Клімат помірно-

континентальний, характеризується м’якістю, високою вологістю повітря, 

низьким тиском, порівняно великою кількістю опадів, слабким 

випаровуванням. Для нього характерні часті відлиги взимку, значна хмарність, 

обложні дощі.  

Континентальність клімату пом’якшується переміщенням повітряних мас 

із заходу та особливостями рельєфу. На стан температурного режиму, 

атмосферних опадів в останні роки деякий вплив має забруднення 

атмосферного повітря внаслідок шкідливих викидів в атмосферу та розміщення 

на поверхні підземних порід, як відходів вуглевидобутку у вигляді териконів, 

відвалів тощо.  

Пересічна температура січня у регіоні становить −4,2, −4,4°С, липня 

+18,0, +18,4°С. Для клімату характерними є м’яка зима, помірно-тепле без 

посух літо, рання волога весна та тривала дощова осінь. Період з температурою 

понад 10°С становить в середньому 155-160 днів. Зимовий період триває з 

грудня до березня, температура в окремі роки досягає -30°С. Максимальне 

промерзання ґрунту досягає 1,0 м.  

Середня вологість за рік становить від 65 до 75%. Середньорічна норма 

опадів становить 560-640 мм на рік. Основна кількість опадів випадає в теплий 

період року – до 250-350мм. 

У районі переважають вітри західного та північно-західного напрямів. 

Середня швидкість вітру коливається від 4,2 м/с влітку до 5,1 м/с взимку. 

Максимальна швидкість вітру спостерігається в осінньо-зимовий період і 

становить 25-30 м/с. 

Характерною особливістю кліматичних умов є зміна температури повітря 

в літній період. Останнім часом літо досить жарке, середня температура повітря 

становить +25°С. Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів.  

В третій декаді листопада можливе випадання снігу, а в третій декаді 

березня повний схід. Часті відлиги спричинюють нестійкість снігового 

покриву, середня висота – 20 см, максимальна – 56 см. Нерівномірний розподіл 

опадів протягом року (найбільша кількість опадів в травні–серпні, найменша – 

в січні-квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню великих площ 

перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії ґрунтів.  
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3.3. Геологічна будова 

 

Територія району знаходиться в межах пд. зх. частини Східно-

Європейської (Руської) платформи, у західній частині геоструктурної області 

Волино-Подільської плити, у межах Галицько-Волинського прогину. Глибина 

залягання докембрійського кристалічного фундаменту становить більш як 

6000м архейський фундамент складають базальти і граніти, які перекриваються 

осадовими породами (пісковиками, аргілітами, алевролітами, туфами). 

Потужність цього шару більш як 2000 метрів. 

Палеозойські відклади представлені відкладами кембрію, силуру, девону і 

карбону. Це в основному осадові породи, а саме алевроліти, аргіліти, доломіти, 

конгломерати, прошарки вугілля. Потужність цього шару становить 2400 

метрів. 

Мезозойські відклади представлені пісковиками, глинами, доломітами, 

вапняками, мергелем та крейдою, які характерні для юрського та крейдяного 

періодів. 

На відкладах крейди залягають четвертинні породи, які представлені 

утвореннями алювіального, льодовикового та водно елювіального, 

денудаційного типів. Їхня потужність коливається від 5 до 25 метрів. 

Четвертині відкладення представлені різними генетичними типами порід: 

льодовиковими, воднольодовиковими, річковими, озерними, болотними, 

елювіально-делювіальними та еоловими утвореннями. Вони покривають майже 

суцільним шаром корінні породи різного віку. 

 

3.4. Атмосферне повітря 

 

Обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел 

забруднення в атмосферне повітря Львівської області за 2018 рік становили 

106,7 тис. тонн, що менше попереднього року на 2,2%. 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

мають підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря (52 тис. 511 тонн, або 48,1% від загальних викидів стаціонарними 

джерелами по області), добування кам’яного та бурого вугілля (36 тис. 599 

тонн, або 33,5% від загальних викидів стаціонарними джерелами по області). 

У розрахунку на 1 км2 площі припадало 4900 кг (за 2017 рік – 4998 кг) 

викидів забруднюючих речовин, на 1 особу – 42,3 кг (за 2017 рік – 43,1 кг). 

У районах та містах, де розташовані підприємства цих галузей 

спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. А саме: 

Кам’янка-Бузький район (50 тис. 380 тонн, або 46,2%), Сокальський район (24 
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тис. 004 тонн, або 22,0%), м. Червоноград (13 тис. 326 тонн, або 12,2%) та 

м. Львів (3 тис. 995 тонн, або 3,6%). 

Основними забруднюючими речовинами, що надходять в атмосферне 

повітря на території Сокальського району є метан, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, неметанові леткі органічні сполуки, сажа та інші.  

Обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел 

забруднення в атмосферне повітря Сокальського району Львівської області за 

2018 рік становили 24 012 тонн (табл. 3.1). 

Таблиця 2.1 

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел,т/рік 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Викиди 

забруднюючих 

речовин - 

усього 

27 758 30 589 29 467 27 566 25 609 26 355 23 476 24 005 24 012 

Діоксид сірки 1 050 913 837 767 484 531 538 237 612 

Оксид вуглецю 489 325 335 389 246 262 290 395 452 

Діоксид азоту 142 123 105 139 94 82 69 44 88 

Метан 25 518 28 823 27 686 25 804 24 361 25 022 22 037 22 506 22 224 

Неметанові 

леткі органічні 

сполуки 

5 5 58 53 22 126 90 111 146 

Сажа 15 16 15 15 15 14 16 16 18 

Інші 539 384 431 399 387 318 436 696 472 

У розрахунку 

на 1 км2 
17,7 19,5 18,8 17,6 16,3 16,8 15,0 15,3 15,3 

У розрахунку 

на 1 ос., кг 
296,0 326,5 314,9 295,3 275,0 283,0 253,3 260,1 261,6 

 

Основними причинами понаднормових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря є: недотримання підприємствами технологічного режиму 

експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконання у встановлені 

терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; низькі 

темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутність 

ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок. 

Також оскільки район має вигідне географічне розташування району і  

через його територію проїжджає велика кількість транзитного транспорту, 

атмосферне повітря додатково забруднюється відпрацьованими газами 

автомобілів. 

Найбільша кількість викидів від стаціонарних джерел в атмосферне 

повітря у Сокальському районі зафіксована у 2011 р. і становила 30 589 т. 

Впродовж останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості 

викидів, наприклад, у 2018 р. зафіксовано 24 012 т. 
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Радіаційне забруднення атмосферного повітря Львівської області у 2018 

році досліджувалося на 10 пунктах спостереження (АМСЦ Львів, м. Броди, 

АМСЦ Дрогобич, м. Кам’янка-Бузька, м. Мостиськ, м. Рава-Руська, м. Славськ, 

м. Стрий, м. Турка, м. Яворів). 

Середньорічне значення фону коливалося в межах 10-12 мкр/год, 

максимально разовий рівень знаходився в межах 13-15 мкр/год, тоді як 

природний рівень радіаційного фону становить 25 мкр/год. Таким чином, на 

всіх досліджуваних пунктах гамма-фон за рік не перевищував природного фону 

Львівської області. 

 

3.5. Водні ресурси 

 

Водні ресурси Львівської області відіграють важливу роль для населення 

та економіки. Вода використовується для питних, технічних, 

сільськогосподарських потреб, в рибному господарстві, в лікувальних цілях, є 

джерелом поповнення запасів підземних вод, ін. Поверхневі води Львівщини 

представлені річками, водосховищами, озерами та ставками. 

Львівська область розташована в межах Головного європейського 

вододілу. В її межах переважають дрібні ріки – витоки основних річок Дністра і 

Західного Бугу. Річки області відносяться до басейнів Чорного (Дністер, Стир) і 

Балтійського (Буг, Сян) морів. 

Особливості геологічної будови клімату та ступеню дренування земель 

визначають гідрогеологічні умови району, сприятливі для формування 

підземних вод. Водоносні горизонти досить поширені та характеризуються 

значною водонасиченістю. Протягом року різкого коливання рівнів води у 

річках не спостерігається, в основному, вони перебувають на відмітках 

наближених до меженних. Виняток становить період пропуску льодоходу, 

повеней і паводків. 

По території Сокальського району тече багато річок, які належать до 

басейну Західного Бугу, а також стави та водосховища. 

Ширина річкових долин в середньому 0,5-2 км, схили їхні низькі та 

пологі. Заплави найчастіше заболочені, лучні або чагарникові. Русла річок 

помірно звивисті, нерозгалужені. Ширина річок у межень 3-5 м, а на р. 

Західний Буг 40-70 м. Звичайна глибина річок становить 0,3-2,5 м, а в плесах 

досягає 5-10 м. Середні похили річок незначні, внаслідок чого швидкість течії 

також невелика – 0,5-0,6 м/с. 

За своїм режимом річки району належать до типу рівнинних, живлення 

змішане, з переважанням снігового та дощового. Характерним у режимі річок є 
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яскраво виражена весняна повінь, досить висока межень, яка переривається 

літніми та зимовими паводками. 

Процеси льодоутворення на річках району звичайно починаються в кінці 

листопада – на початку грудня. У теплі зими льодовий покрив нестійкий. У 

кінці лютого в першій декаді березня починається танення льоду – весняний 

льодохід, він триває 3-5 днів. 

Рівень води на більшості річок підвищується ще при льодоставі (у кінці 

лютого – на початку березня). Майже щороку бувають весняні розливи річок. 

Літні дощові паводки припадають на кінець червня – липень. 

По території Сокальського району протікає 19 річок та потоків, з них: 18 

малих річок та 1 середня річка – Західний Буг, протяжність яких складає 384,0 

км та 28 струмків довжиною 110,1 км.  Площа прибережних смуг річок 

становить 2090,0га. На балансі  управління  знаходиться 229,1 км річок, які 

виконують роль водоприймачів та магістральних каналів. 

Крім цього в межах району знаходиться 72 ставки загальною площею 

водного дзеркала 243,2 гектари та об’ємом 2872,1 тисяч метрів кубічних, 45 

водойм загальною площею 124,0 гектари та об’ємом 1397,8 тисяч метрів 

кубічних, а також два водосховища: руслове водосховище на річці Буг 

Сокальського заводу хімічного волокна з площею 868 гектарів та об’ємом 11,05 

мільйонів метрів кубічних; водосховище на річці Солокія Сокальського 

управління осушних систем, призначене для сезонного регулювання 

поверхневого стоку та зволоження торфяних ґрунтів, із площею 136 гектарів та 

об’ємом 5,68 мільйонів метрів кубічних. 

На території району поверхневий стік та регулювання водо-повітряного 

режиму ґрунтів здійснюється системою міжгосподарських та господарських 

каналів, що об’єднані в 15 осушних систем загальною площею 51962 гектари. 

Серед найбільших з них можна виділити Солокійську ОС площею 16,2 тисячі 

гектарів, Болотнянську ОС площею 10,3 тисячі гектарів. 

Поверхневі води на даний час продовжують належати до числа 

забруднених природних ресурсів. 

На екологічний стан поверхневих вод Львівської області впливають 

різноманітні фактори, які тісно пов’язані, а саме: забруднення ґрунтів, 

атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження 

території, неефективна робота каналізаційно-очисних споруд, не винесення в 

натуру і картографічних матеріалів прибережних захисних смуг і 

водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед в населених пунктах. 

Забруднення і засмічення річок побутовими та іншими відходами, 

трелювання лісу по потоках у гірській місцевості. 
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Згідно із статистичних даних форми 2-ТП (водгосп) забір води з 

природних водних об’єктів області у 2018 році зменшився на 3,5 млн. м3 в 

порівнянні з минулим роком і становить 172,3 млн. м3. 

Стан поверхневих водних об’єктів переважно незадовільний. Основними 

причинами забруднення поверхневих водних об’єктів є:  

– відсутність водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

водних об’єктів; 

– скиди у водні об’єкти неочищених або недостатньо очищених 

промислових і комунальних стічних вод;  

– незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та 

споруд зливової каналізації. 

У поточному році забір води з підземних водних об’єктів зменшився на 

5,0 млн. м3, з 148,7 млн.м3 в 2017 р. до 143,7 млн. м3 в 2018 р. Збільшився на 

1,44 млн.м3 забір води з поверхневих водних об’єктів і складає 28,54 млн. м3 (у 

2017 р. – 27,1 млн.м3). 

Використання свіжої води по області збільшилося з 122,8 млн. м3 в 2017 

р. до 125,0 млн. м3, тобто на 2,2 млн. м3. Використання води на господарсько-

питні потреби збільшилося в 2018 р. на 1,91 млн. м3 в порівнянні з минулим 

роком (з 57,40 млн. м3 до 59,31 млн. м3). 

На виробничі потреби водокористувачі області збільшили використання 

води на 3,05 млн. м3 (з 43,38 млн. м3 до 46,43 млн. м3). 

У 2018 р. використання води в сільському господарстві зменшилось на 

2,72 млн. м3 у порівнянні з 2016 р. (з 21,83 млн. м3 до 19,11 млн. м3). 

На підприємствах області витрати води в системах оборотного і 

повторного використання зменшилися з 494,8 млн. м3 в 2017 р. до 453,4 млн. м3 

в 2017 році. 

У 2018 році втрати води при транспортуванні по області зменшилися на 

6,04 млн.м3. 

Скид неочищених та недостатньо очищених комунальних і промислових 

стоків внаслідок фізичного та морального зносу очисних споруд і відсутністю 

коштів на будівництво, ремонт та їх реконструкцію. Внаслідок тривалої 

експлуатації без необхідного поточного ремонту систем водопостачання і 

каналізації більшість водопровідно-каналізаційних господарств області 

знаходяться в незадовільному технічному стані, який щодня погіршується, 

частина з них в аварійному стані. 

Протягом 2018 року водокористувачами Львівської області було скинуто 

в поверхневі водні об’єкти 164,9 млн. м3 зворотних вод. У порівнянні з 2017 р. 

загальний скид стоків зменшився на 2,5 млн м3 відповідно до зменшення забору 

води з природних водних об’єктів. 
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У звітному році спостерігалось змешення скидів забруднених стічних вод 

(з 70,8 млн м3 у 2017 р. до 42,0 млн м3 у 2018 р., тобто на 28,8 млн. м3). 

Скид нормативно - очищених вод збільшився на з 82,33 млн. м3 в 2017 

році до 108.1 млн.м3 у 2018 році. 

Скид нормативно-чистих вод збільшився з 14,41 млн.м3 у 2017 р. до 14,77 

млн.м3 у 2018 р., тобто на 0,36 млн м3. 

Першочерговими та такими, що потребують негайного вирішення, з 

огляду на стан забруднення поверхневих водойм, є питання розширення 

мулових майданчиків, утилізації мулу та знезараження стічної води на КОС 

м.Львова; будівництво очисних споруд для смт. Славське, м. Рава-Руська, 

Раневицька с.р., Міжанецька с.р., м. Моршин, каналізаційний колектор в м. 

Брюховичі, КНС в м.Червоноград, м.Добромль, м. Біберка, м. Жидачів, 

м.Новояворівськ. 

За результатами заходів державного контролю за станом водних об’єктів 

не спостерігається істотне покращення якості стічних вод та зменшення скиду 

неочищених або недостатньо очищених стічних вод, незважаючи на спад 

виробництва та припинення роботи багатьох підприємств. Така ситуація в 

першу чергу пов’язана з погіршенням технічного стану діючих очисних споруд 

і несвоєчасним їх ремонтом та реконструкцією через відсутність коштів. 

Вода у річках району забруднена переважно речовинами органічного 

походження та продуктами їх розпаду, що спричинено веденням господарства 

на території водозборів річок та скиданням недостатньо очищених зворотних 

вод (табл. 3.2). 
Таблиця 3.2 

Обсяги водовідведення у поверхневі водні об`єкти (млн. м3) 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Водовідведення у 

поверхневі водні 

об`єкти 

1,4 1,9 1,3 1,7 2,6 1,3 1,1 1,1 1,0 

забруднені зворотні 

води 

1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

нормативно очищені 

води 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.6. Охорона здоров’я 

 

Станом на початок 2019 р. у Сокальському районі проживає 91,487 тис. 

населення, з яких міське складає 34,190 тис. осіб, а сільське 57,297 тис. осіб. 

Порівняно з іншими районами Львівської області у Сокальському одна з 

найнижчих щільність населення (рис.3.2.) і поступово зменшується (табл.3.3).  
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Рис.3.2. Щiльнiсть населення Львівської області на 1 січня 2018 року, осіб на 

км2 

Таблиця 3.3 

Територія і щільність населення Сокальського району 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Територія, км2 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Щільність наявного 

населення, осіб на 1 

км2 

59,7 59,6 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 

 

58,6 

 

58,3 

 

У селі Бендюга проживає 418 осіб, густота населення становить  

633,33 осіб/км². Жінок у районі 51,9 %, тобто на чотири відсотків більше, ніж 

чоловіків (табл. 3.4). У міських поселеннях живе 37,4 % населення району.  

 

Таблиця 3.4 

Постійне населення Сокальського району 
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Обидві 

статі 
93 799 93 699 93 574 93 292 93 130 92 872 92 611 92 137 91 558 

чоловіки 44 601 44 654 44 611 44 477 44 442 44 392 44 334 44 218 44 035 

жінки 49 198 49 045 48 963 48 815 48 688 48 480 48 277 47 919 47 523 

  

Демографічне навантаження на населення району та його вікова 

структура станом на 2019 році подані в таблицях 2.5. і 2.6. Демографічне 

навантаження у міських і сільських населених пунктах розподілене рівномірно: 

більша частина населення усіх вікових категорій переважає у сільській 

місцевості.   
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 У віковій структурі населення району спостерігається незначне 

переважання сільського населення над міським (в середньому на 0,2 %),  

середній вік жіночої та чоловічої статі, як у сільській місцевості вищий на  

0,2 %, ніж у міських поселеннях (табл.3.6). 

Таблиця 3.5 

Демографічне навантаження на населення району на 1000 осіб у віці 15-64 роки 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальне навантаження 

Міські поселення та 

сільська місцевість 
462 456 454 455 458 462 462 464 458 

міські поселення 388 389 390 392 401 409 414 420 419 

сільська місцевість 508 498 494 494 493 495 493 490 482 

Навантаження особами у віці 0-14 років 

Міські поселення та 

сільська місцевість 
243 239 237 237 240 242 244 245 240 

міські поселення 225 222 221 220 224 225 227 227 223 

сільська місцевість 254 249 247 248 250 253 255 255 251 

Навантаження особами у віці 65 років і старше 

Міські поселення та 

сільська місцевість 
219 217 217 218 218 220 218 219 218 

міські поселення 163 167 169 172 177 184 187 193 196 

сільська місцевість 254 249 247 246 243 242 238 235 231 

 

Таблиця 3.6 

Середній вік населення, років 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Міські поселення та сільська місцевість 

 Обидві статі 38,7 39,0 39,2 39,3 39,4 39,6 39,8 39,9 40,2 

       чоловіки 35,9 36,2 36,4 36,6 36,8 37,0 37,1 37,3 37,6 

       жінки 41,2 41,5 41,7 41,8 41,9 42,1 42,2 42,3 42,6 

міські поселення 

Обидві статі 37,6 38,1 38,4 38,7 38,9 39,3 39,4 39,7 40,1 

       чоловіки 34,8 35,2 35,5 35,9 36,2 36,5 36,7 37,1 37,5 

       жінки 40,1 40,8 40,9 41,2 41,5 41,7 41,9 42,2 42,5 

сільська місцевість 

 Обидві статі 39,4 39,5 39,6 39,7 39,7 39,9 39,9 40,0 40,3 

       чоловіки 36,6 36,8 37,0 37,0 37,1 37,2 37,3 37,5 37,7 

       жінки 41,9 42,0 42,1 42,1 42,2 42,3 42,3 42,4 42,6 

 

За даними про рівень народжуваності у Львівській області Сокальський 

район знаходиться на четвертому місці (низький рівень), а за рівнем смертності 

– на другому місці (рис.3.3 і 3.4). Дані про демографічні процеси і відтворення 

населення, що проживає на території району та території с.Бендюга подані в 

таблицях 3.7 і 3.8 відповідно. Як бачимо, за цей період відбулося скорочення 

населення району, причому спостерігається чітка тенденція зменшення як 

смертності, так і народжуваності населення. Виняток становлять міські 
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поселення, де в окремі роки (2011, 2012, 2013, 2014) кількість народжених 

перевищує кількість померлих (табл.3.7). 

 

 
Рис.3.3. Рівень народжуваності, 

кількість живонароджених на 1000 

осіб наявного населення 

 

 
Рис.3.4. Рівень смертності, кількість 

померлих на 1000 осіб наявного 

населення

Таблиця 3.7 

Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) 

населення 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Міські поселення та сільська місцевість 

Живонароджені 1075 1082 1121 1123 1105 1023 1016 893 781 

Померлі 1373 1272 1253 1265 1255 1311 1360 1343 1271 

Природний 

приріст, 

скорочення (-) 

-298 -190 -132 -142 -150 -288 -344 -450 

 

-490 

Міські поселення 

Живонароджені 396 383 397 363 366 311 346 273 242 

Померлі 414 340 383 352 335 402 402 401 385 

Природний 

приріст, 

скорочення (-) 

-18 43 14 11 31 -91 -56 -128 

 

-143 

Сільська місцевість 

Живонароджені 679 699 724 760 739 712 670 620 539 

Померлі 959 932 870 913 920 909 958 942 886 

Природний 

приріст, 

скорочення (-) 

-280 -233 -146 -153 -181 -197 -288 -322 

 

-347 
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Показники дитячої смертності (у віці до одного року) подані в таблиці 

3.8. Протягом 2018 року на території району померло 5 осіб. 

Таблиця 3.8 

Смертність дітей у віці до 1 року 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Померлих - 

всього, осіб 
12 11 9 10 10 9 10 13 5 

Смертність на 

1000 

живонародже

них 

10,9 10,2 8,1 8,9 9,0 8,6 9,8 14,3 6,4 

 

Протягом 2017 року на території Сокальського району зафіксовано 1343 

випадки смертність населення за основними причинами. Найбільша кількість 

захворювань припадає на хвороби системи кровообігу – 801 випадків, хвороби 

органів дихання – 26 випадків, та хвороби органів травлення – 40 випадків. 

(табл.3.9) (за даними Демографічного щорічника населення Львівської області 

за 2017р). 

Таблиця 3.9 

Смертність населення за основними причинами у Сокальському районі у 2017 

році 

 осіб на 100 тис. 

населення 

Новоутворення  134 145,2 

Хвороби системи кровообігу  801 867,8 

Хвороби органів дихання  26 28,2 

Хвороби органів травлення 40 43,3 

Зовнішні причини смерті 56 60,7 

Всього 1343 1455,0 

 

3.7. Природні об’єкти та збереження біорізноманіття 

 

Рослинний світ. Сокальський адміністративний район та 

Червоноградський промисловий район вкриті лісами та лісовими насадженнями 

нерівномірно. Основні лісові масиви розташовані на півдні району і займають 

площу в 36,8 тисяч гектарів, що становить 23,4 відсотки загальної площі. 

За видовим складом ліси району розподіляються так: 

– хвойні - 52%; 

– твердолистяні - 29%; 

– м’яколистяні - 19%. 

 Північна частина Сокальщини розташована в зоні лісостепу, а південна – 

в зоні мішаних лісів. Дані території характеризуються як лісостеповою, так і 

лісовою рослинністю. Її розвитку тут сприяють кліматичні і ґрунтові умови, а 
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також характер рельєфу. Велике значення у формуванні рослинності району 

належить діяльності людини, яка винищує одні рослини і звільнені площі 

використовує для культивування інших (наприклад, чагарники, луки 

використовуються під сади і городи). Загальні площі лісів – понад 25 % 

території району. Більше їх на Малому Поліссі. 

На Волинській височині серед дерев переважають дуб, граб, вільха, липа, 

береза. На Малому Поліссі поширені сосна, вільха, ялина, береза, осика. На 

опідзолених чорноземах ростуть грабово-дубові ліси, на піщаних дюнах і 

торфовищах – соснові. У грабово-дубових лісах підлісок багатий на ліщину, 

крушину, трав’яний покрив досить строкатий, поряд з папороттю і хвощами 

багато квітів, серед яких – підсніжники, конвалія та ін. У хвойних лісах 

підлісок небагатий – це переважно мохи і лишайники (хвойний мох, оленячий 

лишайник, чебрець). На території району є великі ділянки, зайняті болотяною 

рослинністю (осока, хвощ, сфагновий мох тощо). 

Лучна рослинність майже винищена, оскільки площі майже всі розорені.  

З огляду на віковий склад лісів необхідне проведення робіт із заліснення 

угідь, а також здійснення заходів із відновлення лісонасаджень. 

Тваринний світ. Тваринний світ району дуже різноманітний і 

представлений гризунами: заєць-русак, польова миша, білка, ховрах; хижаками: 

вовк, лисиця, куниця, видра; копитними: дикий кабан, козуля, олень, лось; 

комахоїдними: їжак, кріт; птахи: дикі качки, сірі куріпки, тетерев, перепілки. 

На території Сокальщини є звірове господарство “Лисичка”, в якому 

розводять нутрію, чорно-сріблясту лисицю, норку. В ставах і водоймах 

розводять промислову рибу. 

Станом на сьогодні необхідним та актуальним є питання створення 

резервного стада зубрів у Львівській області на території Сокальського району 

з метою відновлення оптимальної чисельні популяції зубрів у Львівській 

області. 

Об’єкти природно-заповідного фонду. Завдяки багаторічній праці 

фахівців у сфері заповідної справи на території Львівської області, станом на 

20.03.2019 року, функціонує 383 території та об’єкти природно-заповідного 

фонду, загальною площею 158,67 тис. га. За даними Департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської ОДА (Додаток В) у Сокальському районі 

знаходяться 16 об’єктів природно-заповідного фонду (табл.3.10). Їхня загальна 

площа становить 3363,5 га. 
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Таблиця 3.10 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду на території Сокальського району Львівської області 

№ 

Назва території та 

об’єкту природно-

заповідного фонду 

Значення 

(загальнодержавне, 

місцеве) 

Категорія 

Адміністративне 

розташування та 

місцезнаходження 

об’єкта ПЗФ (в 

тому числі 

квартали і виділи) 

Рішення, згідно з 

яким створено 

(оголошено) даний 

об’єкт ПЗФ, 

змінено його 

площу, тощо 

Землекористувач 

землевласник 

Площа, 

га 

Сокальський р-н 

1 

Волицький загальнодержавного 
Ботанічний 

заказник 

Волицьке л-во кв. 

22 (в.3), 23 (в.2), 24 

(в.2) 

Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

03.08.78 № 383 

ДП «Рава-Руський 

держлісгосп» 
150,00 

2 
Федорівка місцевого 

Ландшафтний 

заказник 

Сокальське л-во кв. 

72-88 
1984* 

ДП «Радехівський 

ЛГ», 
1409,00 

3 
Великий ліс місцевого Лісовий заказник 

Сокальське л-во кв. 

44-55, 57-71 
1984* ДП «Радехівський ЛГ» 1649,00 

4 
Борове місцевого Заповідне урочище 

Великомостівське 

л-во кв. 16 (5, 16) 
1984* ДП «Жовківський ЛГ» 25,00 

5 
Великомостівське місцевого Заповідне урочище 

Великомостівське 

л-во кв. 20 (4) 
1984* 

ДП «Жовківське ЛГ», 

ЛОУЛМГ 
27,00 

6 
Борок місцевого Заповідне урочище 

Сокальське л-во кв. 

40 (3), кв. 43 (2) 
1984* ДП «Радехівський ЛГ» 34,00 

7 
Віковий ясен місцевого 

Ботанічна пам’ятка 

природи 

м. Сокаль біля 

церкви 
1984* 

Сокальська міська 

рада 
0,05 

8 
Віковий ясен місцевого 

Ботанічна пам’ятка 

природи 

м. Сокаль центр 

міста 
1984* 

Сокальська міська 

рада 
0,05 

9 

Дуб Длань Русі місцевого 
Ботанічна пам’ятка 

природи 

с. Велике, 

Бендюзьке л-во кв. 

62 в. 6 

Рішення Львівської 

обласної ради від 

14.07 2011 № 206 

ДП «Радехівське ЛГ» 0,00 

10 

Ясен Яна 

Павліковського 
місцевого 

Ботанічна пам’ятка 

природи 
м. Угнів 

Рішення Львівської 

обласної ради від 

14.07 2011 № 206 

Угнівська міська рада 0,00 
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11 

Дуб Куличків місцевого 
Ботанічна пам’ятка 

природи 
с. Куличків 

Рішення Львівської 

обласної ради від 

14.07 2011 № 206 

Великомостівська 

міська рада 
0,00 

12 

Липа Святого Михаїла місцевого 
Ботанічна пам’ятка 

природи 
с. Бодячів 

Рішення Львівської 

обласної ради від 

14.07 2011 № 206 

Смиківська сільська 

рада 
0,00 

13 

Парк ХVIII ст. с. 

Тартаків 
місцевого 

Парк-пам’ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

с. Тартаків 1984* 
Тартаківська сільська 

рада 
5,00 

14 

Дуб Спасителя місцевого 
Ботанічна пам’ятка 

природи 

с. Муроване 

Сокальського р-ну 

Рішення Львівської 

обласної ради від 

14.07 2011 № 206 

Мурованська сільська 

рада 
0,00 

15 

Двірцівський місцевого 
Ботанічний 

заказник 

Реклинецьке л-во,  

кв. 21 (вид 1-10, 12, 

13) 

рішення Львівської 

обласної ради від 

21.05.2019 № 830 

Сокальське ДЛГП 

"Галсільліс" 

 

63,9 

16 

Нивки місцевого Лісовий заказник 

Сокальський р-н, 

Великомостівська 

МР, Сокальське 

ДЛГП “Галсільліс”, 

Реклинецьке л-во, 

кв.27 

 

рішення Львівської 

обласної ради від 

25.10.2018 № 760 

 

Сокальське ДЛГП 

“Галсіліьліс” 

 

0,5 

 Всього      3363,5 



27 
 

За наявною в департаменті інформацією, земельна ділянка в межах 

детального плану території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП  

“Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської ради (за 

межами населеного пункту) не відноситься до об’єктів природно-заповідного 

фонду. Інформація щодо наявності червонокнижних або рідкісних та 

зникаючих видів флори і фауни на земельній ділянці в межах детального плану 

території в Департаменті відсутня. 

 

3.8. Земельні ресурси і стан ґрунтів 

 

Територія Сокальського району розташована в двох агроґрунтових 

районах. Північна частина розміщена в Північному (Сокальському) 

агроґрунтовому районі, для якого характерні ясно-сірі та темно-сірі опідзолені, 

переважно суглинкові ґрунти та чорноземи. Південно-західна частина належить 

до Західного (Яворівського) агроґрунтового району, для якого характерні 

дерново-підзолисті піщані та супіщані, ясно-сірі, дернові та лучні ґрунти. 

Всього на території району виділено двадцять чотири генетичних типи 

ґрунтів, основні з яких у відсотковому відношенні становлять: 

– дерново-підзолисті, дерново-слаборозвинені піщані ґрунти та 

борові піски - 14,1 %; 

– ясно-сірі, опідзолені супіщані - 24,0 %; 

– темно-сірі та чорноземи опідзолені суглинкові - 23,7 %; 

– чорноземи глибокі і неглибокі карбонатні та вилуговані - 11,5 %; 

– перегнійно-карбонатні суглинкові - 6,9 %; 

– чорноземи лучні та лучні суглинкові - 6,6 %; 

– дернові та лучні - 7,7 %; 

– лучно-болотні та болотні - 1,2 %; 

– торфовища низинні та торфо-болотні - 2,3 %; 

– інші - 2,0 %. 

Чорноземи та сірі опідзолені ґрунти трапляються па підвищених ділянках 

рельєфу. Вони є найбільш родючими і зайняті здебільшого під ріллю. 

Незважаючи на досить високу природну родючість, ці ґрунти потребують 

удобрення.  

На щільних карбонатних породах утворилися чорноземи мало-гумусні і 

чорноземно-лучні ґрунти. Вони утворилися на продуктах вивітрювання 

крейдяних порід і багаті на кальцій. Кількість гумусу в них відносно невелика – 

3,5-4,2 %. Чорноземно-лучні ґрунти поширені на найбільш знижених ділянках 

рельєфу. Вони утворилися під трав’яною рослинністю в умовах неглибокого 
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залягання підґрунтових вод. Мають добру структуру і високу родючість. Вміст 

гумусу – 5-6 %.  

Дерново-підзолисті ґрунти характеризуються на Сокальщини найменшою 

родючістю. Це здебільшого ґрунти, що утворилися на пісках, глинисто-піщаних 

породах. Наявність у ґрунтовій породі піску обумовлює велику 

водопроникність цих ґрунтів і рослинам, незважаючи на велику кількість опадів 

у місцях, де підґрунтові води залягають на глибині понад 2,5 м, не вистачає 

вологи. Якщо ж підґрунтові води залягають на незначній глибині, не більше 1 

м, то рослини отримують надмірну вологу.  

Слабопідзолисті ґрунти бідні на поживні речовини, менш розорені і на 

них передусім ростуть соснові ліси (навколо Великих Мостів). Ці ґрунти мають 

незначну кількість гумусу (0,2-0,5 %), тому вони бідні на азот, а вміст фосфатів 

також недостатній. Отже, систематичне внесення органічних добрив, посіви 

люпину є важливим чинником підвищення родючості цих ґрунтів, щодо 

мінеральних добрив значний ефект дають азотні і фосфорні добрива.  

Болотяні ґрунти утворилися під болотяною рослинністю в умовах 

надмірного зволоження. Верхній шар болотяних ґрунтів містить велику 

кількість органічних речовин (5-3 %). Товщина шару торфу може становити 

0,5-5 м і більше. Болотяні ґрунти бідні на фосфор і калій, але багаті на азот, 

мають підвищену кислотність. 

Ліси займають 36000 гектарів,сільськогосподарські землі – 107387 га, 

забудовані території – 7029 га, заболочені – 1497 га (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Земельний фонд за видами угідь, га 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальна земельна площа 157 011 157 011 157 011 157 011 157 011 157 011 

Сільськогосподарські землі 107 447 107 420 107 374 107 364 107 360 107 359 

Землі лісового фонду 36 029 36 029 36 000 36 000 36 000 36 000 

Забудовані землі 6 914 6 941 7 016 7 026 7 028 7 029 

Відкриті землі заболочені 1 497 1 497 1 497 1 497 1 497 1 497 

Відкриті землі без 

рослинного покриву або з 

незначним рослинним 

покривом 

728 728 728 728 728 728 

Землі водного фонду 4 395 4 395 4 395 4 395 4 398 4 398 

 

Основна частина сільськогосподарських земель розорана (табл. 3.12). 

Збіднення верхнього горизонту та відносно збагачення грубим пилом 

зумовлюють низький ступінь структурності та протиерозійної стійкості цих 

ґрунтів. Вони швидко ущільнюються після обробітку, запливають після дощів, 

утворюючи після висихання поверхневу кірку. 
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До основних антропогенних наслідків зміни ґрунтів можна віднести: 

замощення території в процесі будівництва і впорядкування дорожньої мережі, 

скорочення площ природного заболочення, формування культурного шару 

ґрунту, забруднення ґрунтів різноманітними хімічними сполуками. 

Таблиця 3.12 

Площа сільськогосподарських угідь, га 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усі 

сільськогоспода

рські угіддя 

105 066 105 041 104 995 104 985 104 980 104 980 

Рілля 63 741 63 716 63 670 63 670 63 669 63 669 

Сіножаті 21 618 21 618 21 615 21 615 21 614 21 614 

Пасовища 18 338 18 338 18 338 18 329 18 327 18 327 

Багаторічні 

насадження 
1 369 1 369 1 371 1 371 1 371 1 371 

 

Даючи господарську оцінку основним ґрунтам Сокальського району, 

варто зазначити, що вони родючі і придатні для вирощування багатьох 

сільськогосподарських культур (пшениця, ячмінь, цукрові буряки, льон, 

кукурудза, капуста, огірки, помідори, морква, цибуля). Для того, щоб отримати 

високі сталі врожаї, необхідно провести цілу низку заходів, пов'язаних з 

піднесенням культури землеробства, а саме: вапнування ґрунтів, яке знижує 

їхню кислотність, що є надмірною, періодичне угноєння їх торф’яно-гнійовими 

компостами. Серед комплексних заходів вирішальне значення має удобрення 

достатньою кількістю органічних і мінеральних добрив. 

 

3.9. Поводження з відходами 

 

Динаміка утворення та утилізації відходів І-IV класів небезпеки на 

території Сокальського району подана у таблиці 3.13. Спостерігається 

тенденція до зменшення кількості утворення відходів з 2014р., проте обсяги 

відходів, які утилізуються та переробляються  суттєво зменшились. Станом на 

2018 рік усього у місцях видалення накопичено  120960976 тон. 

Таблиця 3.13 

Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки, т 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Утворилось 1634 

438 

20207

30 

15793

56 

98336

1 

14135

85 

10789

38 

10681

90 

72304

4 

63855

9 

Отримано зі 

сторони 
5173 7705 2673 5238 3589 3356 3501 3501 4966 

Утилізовано, 

оброблено 
1655 3 3 6 1 6 17 1 1 
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(перероблено) 

Спалено 92 131 344 309 1243 510 539 633 769 

Передано на 

сторону 
61587 39098 32803 2671 49339 2461 96237 

37530

0 

33542

0 

Видалено у 

спеціально 

відведені місця 

та об`єкти 

34314

6 

18818

49 

15468

83 

97630

8 

13666

01 

10793

34 

97485

3 

55816

0 

50510

2 

Видалено у 

місця 

неорганізовано

го зберігання 

- - - - - - - - - 

Накопичено 

протягом 

експлуатації, у 

місцях 

видалення 

відходів 

106 

247 

114 

10868

2361 

11024

2037 

11538

0235 

11671

3457 

12345

8859 

12443

3714 

12477

6532 

12096

0976 

 

3.10. Регіональні екологічні проблеми 

 

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, 

раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими 

питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку 

району, та забезпечення екологічної безпеки населення. 

Сьогоднішня екологічна ситуація у Сокальському районі зумовлена як 

проблемами, які породжені десятками років тому, так і сучасними. Значною 

мірою стан довкілля Сокальського району зумовлюється впливом підприємств 

у гірничо-добувній промисловості, впливом об’єктів муніципальної 

інфраструктури населених пунктів та методами ведення сільського та лісового 

господарства. 

Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в 

перспективі, слід виділити: 

1) забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або 

недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, 

фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, 

недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції. 

2) недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних 

належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення 

території  (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів)  промисловими та 

побутовими відходами; 

3) виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття, 

оскільки мала площа територій є віднесеними до природно-заповідного фонду,  
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що в свою чергу не забезпечує достатньої охорони та збереження цінних 

природних комплексів та видів які  є вразливі, рідкісні чи зникаючі; 

4) забруднення повітря та земель внаслідок  діяльності промисловості. 

Слід зазначити, що внаслідок діяльності гірничої промисловості в 

Сокальському районі сильно забрудненні підземні ґрунтові води та ґрунти 

(перше місце по області серед районів). Також масово вирізаються ліси, що 

разом з посухою спричинило різке зменшення рівня ґрунтових вод на 

Сокальщині, і з кожним роком погіршується стан атмосферного повітря (друге 

місце по забрудненню у Львівській області). 

Незважаючи на те, що в Сокальському районі затверджені найбільші 

запаси питної води в порівнянні щодо інших районів Львівської області, якщо 

терміново не впровадити відповідних заходів щодо збереження лісів, боліт, 

луків, заплав, рік вже сьогодні, ситуація буде погіршуватися з кожним роком. 

Єдиний вихід – збереження боліт, лісів, луків, створення нових природо-

заповідних об’єктів, збільшення лісистості, будівництво нових каналізаційних 

очисних споруд, встановлення фільтрів на підприємствах, забезпечення 

роздільного сортування сміття, що має позитивно  вплинути та стабілізувати 

екологічну ситуацію в районі. 
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4. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧЕНИМ ЦІЛЯМ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Документ державного планування відповідає Цілям та завданням: 

– Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, а 

саме: Стратегічній цілі 4 “Розвинуте село”, Операційній цілі 4.2 “Соціальні 

стандарти”,  що визначає завдання: 4.2.3. Розбудова комунальної 

інфраструктури та благоустрій населених пунктів; 

– Програми “Питна вода” у Львівській області  на 2012-2020 роки, 

завданням: будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням 

новітніх технологій та обладнання; будівництво та реконструкція 

водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх 

технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах. 

Ці завдання вирішуватимуться шляхом реалізації в ДДП таких заходів: 

- встановлення обеззалізнюючої установки на середню потужність 

295 м3/год і максимальну 410 м3/год; 

- часткову заміну існуючих трубопроводів від насосної 1-го підйому до 

РВЧ - 950 м; 

- часткову заміну існуючого насосного обладнання - 8 шт; 

- заміну обладнання для знезараження води, 

- встановлення установки знезараження води розчином гіпохлориту 

натрію, продуктивністю 25 кг активного хлору/добу. 

Станція знезалізнення складатиметься з наступних розташованих об'єктів: 

– вентиляторної градирні з контактним резервуаром та попружними 

насосами; 

– будівлі для фільтрів; 

– резервуару збору промивочної води; 

– резервуару пульпи. 
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5. ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

 

5.1. Характеристика планованої діяльності 

 

Розташування об’єкту. Ділянка, яка розглядається даним детальним 

планом знаходиться за межами населеного пункту с.Бендюга (Межирічанської 

сільської ради), Сокальського району, Львівської області (рис. 5.1). 

 
Рис.5.1. Місце розташування ділянки, охопленої ДПТ 

 

Площа детального плану території складає орієнтовно 1,0 га. 

Площа земельної ділянки пропонованої для відведення – 0,8000 га 

(табл.5.1). 

В даний момент, на території ДПТ знаходяться нежитлові будівлі та 

споруди КП “Червоноградводоканал”, які належать до станції 2-го підйому 

Бендюзького водозабору, інженерні мережі електропостачання, проїзди, 

огорожа. В’їзд та виїзд автотранспорту на територію відбувається зі сторони 

автодороги (Червоноград – Броди) з асфальтобетонним покриттям. 

Ділянка не відноситься до земель історико-культурного призначення, 

об’єкти культурної спадщини на даній земельній ділянці відсутні. ДПТ 

пропонується відвести одну земельну ділянку загальною площею S=0,8000 га, 

для обслуговування насосної станції ІІ-го підйому Бендюзького водозабору за 

рахунок категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
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оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ-11.04 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води). 

Територія, де ДПТ передбачається влаштування установки знезалізнення 

відповідно спланована та благоустроєна, розташований в північно-східному 

куті території Бендюзького водозабору. Все технологічне обладнання 

розташовується на вільній частині земельної ділянки. Місце розташування 

ділянки, охопленої ДПТ та свердловин зображена на рис.5.2. 

 
Рис. 5.2. Місце розташування ділянки, охопленої ДПТ та свердловин 

Станція ІІ підйому 
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Таблиця 5.1. 

Техніко-економічні показники детального плану території 

№ 

п.п. 
Показники 

Одиниці 

виміру 

Сучасний 

стан 

Проект 

ДПТ 

1. 

Територія 

га 

1,0 1,0 
Територія в межах проекту 

ДПТ, всього, 

в тому числі: 

1.1 
- ділянки підприємства, 

в тому числі: 
 0,8 

 - Ділянка (проект.)  0,8 

 - проїзна частина  0,2 

 - інші території  0,6 

 

В складі станції знезалізнення передбачені наступні об’єкти: 

- вентиляторна градирня; 

- контактний резервуар; 

- насосна установка; 

- компресор; 

- блок напірних фільтрів; 

- система повторного використання промивочної води. 

Технологія проведення знезалізнення. За результатами дослідів щодо 

пробного знезалізнення запроектована схема аерації на вентиляторній градирні 

з подальшою фільтрацією на напірних фільтрах. 

Градирня (“Бротеп-ЕКО” або відповідний аналог) з високим ККД 

встановлюється на залізобетонному контактному резервуарі, аерована вода з 

якого насосною установкою подається на напірні фільтри ∅3000 мм (6 шт), де 

проходить фільтрація води через фільтруючий шар (1200 мм) цеоліту (мінерал 

класу силікатів) з еквівалентним діаметром зерен 0,8-1,2 мм, коефіцієнтом 

неоднорідності 1,8-2,0 швидкість фільтрування – 7-12 м/год. Очищена вода 

після фільтрації під залишковим тиском подається в існуючий приймальний 

резервуар насосної станції ІІ-го підйому, де відбувається її подальше 

відстоювання та випадання осаду Fe(OH)3. 

Для зменшення витрат води на очистку передбачено використання 

водоповітряної промивки, яка дозволяє зменшити обсяги промивної води в 2,5-

3 рази за рахунок використання стисненого повітря. 

При водоповітряній промивці використовується наступний порядок: 

− після досягнення води в фільтрі до кромок промивних жолобів фільтр 

продувається впродовж 3-5 хвилин повітрям з інтенсивністю 15-20 л/м2*сек. 

Потім, не виключаючи подачі повітря,подається промивна вода з інтенсивністю 

3-4 л/м2*сек впродовж 3-4 хвилин; 
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− після припинення подачі повітря цеоліт відмивається від забруднень 

лише водою впродовж 4 хв. з інтенсивністю фільтрування, тобто 10-12 м/сек. В 

залежності від забруднення води залізом промивка фільтрів може 

здійснюватись раз на 2-5 діб.  

Для повторного використання промивних вод напірних фільтрів 

запроектовано два залізобетонних резервуари. Об’єм кожного резервуару 

відповідає об’єму промивної води одного фільтра з запасом 20% (перспектива). 

Для перекачки води з резервуарів в напірні фільтри (в трубопровід перед 

блоком в фільтри) використовуються два відцентрових насоси (робочий та 

резервний). 

Експлуатація такої системи показує, що промивна вода набуває 

первинних якісних показників після відстоювання в резервуарах 5-10 хвилин 

(коагульована вода). 

Для розрахунку системи повторного використання води після промивки 

фільтрів застосовано наступні дані: 

− діаметр фільтра – 3000 мм; 

− площа фільтрації – 7,0 м2; 

− інтенсивність подачі промивної води – 4 л/м2*с; 

− час подачі промивної води – 3 хвилини; 

− відмивання фільтруючого матеріалу (цеоліту) інтенсивністю подачі 

води – 12 л/м2*сек; 

− час відмиву фільтруючого матеріалу – 4 хвилини. 

Загальна витрата води на промивку одного фільтра 

 

ΣG=(7,0х4х60х3)+(7,0х12х60х4)=5040+20160=25200л=25,2 м3. 

 

Таким чином, для повторного використання промивних вод напірних 

фільтрів прийнято два окремих залізобетонних резервуари по30 м3кожен. 

Резервуари (об’єми) об’єднуються підвідним та відвідним 

трубопроводами, переливними пристроями, спускним трубопроводом, 

вентиляційним пристроєм з зонтом, а також скобами (з нержавіючих 

матеріалів), двома люками – лазами. На вентиляційному повітропроводі 

встановлюється фільтр для фільтрації повітря, яке засмоктується з атмосфери 

під час відкачування води. 

Інфраструктура. Ділянка Бендюзького водозабору розташована в 

лісовому масиві в’їзд та виїзд автотранспорту на територію відбувається зі 

сторони автодороги (Червоноград - Броди) з асфальтобетонним покриттям.  

Водопостачання об’єктів передбачається від існуючої водонапірної вежі.  
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Водовідведення. Організацію поверхневого стоку передбачається 

здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб 

на пересіченнях з вулицями та заїздами в комплексі з заходами по 

вертикальному плануванню. 

Пожежогасіння. Найближча до території ДП пожежна частина 

розташована в м.Червоноград, що на відстані приблизно 5,0 км від 

проектованої території. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається з пожежних гідрантів, які 

встановлюються на кільцевій мережі зовнішнього водопроводу та пожежної 

водойми , яка знаходиться біля території проектування. 

Електропостачання. Основним джерелом електропостачання є існуючий 

двосекційний щит 0,4кВ трансформаторної підстанції ТП-34 Бендюзького 

водозабору. 

Розподіл електричної енергії для систем технології, кабельного 

електробігріву, електричного освітлення передбачається на напрузі 0,4/0,23кВ 

(50Гц) через запроектований ввідно-розподільний пристрій 1ЩВР, який 

встановлюються у електроприміщенні ЕП-0,4 кВ.  

1ЩВР-0,4кВ живиться двома кабельними лініями від ТП-34, 

прокладеними в траншеї. 

Розрахунковий облік електроенергії, що споживається здійснюється 

лічильниками встановленими на щиті 1ЩВР -0,4кВ. 

Розрахункова потужність електроприймачів установки знезалізнення - 

198.0кВт. 

Обсяги енергоспоживання об'єкту згідно технічних характеристик 

обладнання та потреб на обслуговування приміщень, наведені в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Обсяги енергоспоживання об'єкта 

Потреби Обсяги енергоспоживання 
Технологічне обладнання 753,947 тис, кВт.год/рік 

Система електричного обігріву 92,02 тис, кВт.год/рік 

Обігрів приміщень 8,592 тис, кВт.год/рік 

Вентиляційне обладнання - 

Освітлення 0,31 тис, кВт.год/рік 

 

Згідно з “Правилами улаштування електроустановок” ПУЕ, п.1.2.17 та 

ДБН В.2.5.-23:2010 споживачі електричної енергії відносяться до І-ї категорії 

надійності електропостачання. 

Економія електроенергії здійснюється за рахунок застосування 

частотного регулювання роботи насосного обладнання, сучасних джерел світла 

з підвищеною світловіддачею при меншій потужності світлодіодних ламп, 
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рівномірного навантаження фаз при підключенні однофазних приймачів; 

вибору перерізів кабелів з урахуванням максимальних коефіцієнтів 

використання й одночасності; електрична мережа 380/220 В виконується 

кабелями з мідними жилами, що забезпечують мінімальні втрати 

електроенергії; використання сучасного електричного обладнання і 

найсучасніших електротехнічних матеріалів. 

Наведені заходи дозволяють заощадити до 15% енергоресурсів. 

Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору. До складу заходів по інженерній підготовці території, 

згідно з характером наміченого використання та планувальної організації 

території, включені: 

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з 

січенням горизонталями через 1,0 м. На схемі приведені напрямки і величини 

проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі 

проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів 

поздовжнього профілю. 

Для забезпечення нормативних поздовжніх ухилів, на ділянках 

підприємства необхідно влаштувати підсипку мінеральним ґрунтом з його 

пошаровим ущільненням. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою 

водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з 

вулицями та заїздами в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

Проїзну частину необхідно влаштувати з твердим покриттям 

(асфальтобетонне, бетонне, гравійне, щебеневе). Мінімальний ухил 

призначається залежно від типу покриття з урахуванням забезпечення 

поверхневого стоку (згідно ДБН В.2.3-15-2007, п. 5.11). 

 

5.2. Обґрунтування вибору ділянки для реалізації ДДП 

 

Об’єктом планованої діяльності є обслуговування насосної станції ІІ-го 

підйому Бендюзького водозабору. З метою об’єктивного вибору місця 

розташування проектованого об’єкту проведено всебічний та ґрунтовний аналіз 

детального плану території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП 

“Червоноградводоканал” на території Межирічанської сільської ради (за 

межами населеного пункту ). Проведено огляд в натурі території проектування. 

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням розглянутих варіантів 

(альтернатив) можливого розміщення об’єкту ДДП техніко-економічних 
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міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також 

соціально-економічного розвитку району. 

Територіальна альтернатива 1. Територія детального плану 

знаходиться за межами населеного пункту с. Бендюга (Межирічанської 

сільської ради), Сокальського району, Львівської області. 

Площа детального плану території складає орієнтовно 1,0 га. Площа 

земельної ділянки пропонованої для відведення – 0,8000 га. 

Вибір цієї земельної ділянки під реалізацію проекту обґрунтовано такими 

чинниками: 

– ділянка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ - 11.04 – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 

– ділянка не відноситься до земель історико-культурного 

призначення, об’єктів природо-заповідного фонду, об’єкти культурної 

спадщини на даній земельній ділянці відсутні; 

– екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні 

обмеження планованої діяльності відсутні; 

– все технологічне обладнання розташовується на вільній частині 

земельної ділянки; 

– це територія з твердим удосконаленим покриттям та елементами 

вертикального планування; 

– будівництво здійснюється на території існуючої перекачувальної 

станції, на інженерно підготовленій території з наявними об’єктами 

благоустрою та обслуговування території. 

Територіальна альтернатива 2 (нульова альтернатива). Під час 

розробки ДДП розглядався альтернативний варіант розміщення діяльності – 

відмова від його реалізації (нульова альтернатива). У випадку відмови від 

реалізації проекту об’єкта ДДП не буде влаштовано станцію знезалізнення, а 

також не буде проведено часткову заміну трубопроводів від насосної 1-го 

підйому до РВЧ, заміну обладнання для знезараження води, заміна 

трубопроводів хлораторної та встановлення нових трубопроводів та запірної 

арматури та заміну насосних агрегатів в приміщенні насосної станції II-го 

підйому. Без реалізації цих заходів населенню міста й надалі постачатиметься 

вода зі  завищеним вмістом заліза, що при тривалому споживанні може 

спричинити негативний вплив на здоров’я людей, а зношеність обладнання 

може призвести до поломок та аварій. 
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З огляду на викладені вище міркування, перший варіант розташування 

станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП “Червоноградводоканал” є 

єдиним оптимальним варіантом, оскільки містобудівні умови відповідають 

нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю. 

Для знезалізнення води проектом передбачається застосувати схему 

аерації з подальшим фільтруванням, яка складається з вентиляторної градирні, 

контактного резервуару, насосної установки, компресора, блоку напірних 

фільтрів та об’єктів повторного використання води. Враховуючи 

запропоновану технологію розглянуто технічні альтернативи та проведено 

SWOT-аналіз цих альтернатив (табл.5.3).   

Таблиця 5.3 

SWOT-аналіз технічних альтернатив 

Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Загрози 

Технічна альтернатива 1. Застосування схеми аерації на вентиляторній градирні з 

подальшою фільтрацією на напірних фільтрах. 

- отримання питної 

води високої якості; 

 

- висока 

продуктивність 

системи; 

 

- висока ефективність 

знезалізнення; 

 

- застосування при 

високому вмісті заліза 

у вхідній воді, для 

вилучення важко 

окиснюваних форм 

заліза, при високих 

гідравлічних 

навантаженнях; 

 

- повторне 

використання 

промивних вод/ 

 

- зростання вартості 

водо підготовки; 

 

- підвищення 

енергоспоживання; 

 

- стирання і вимивання 

цеоліту при 

промиванні. 

 

 

- суттєве покращення 

якості питної води; 

 

- використання 

відпрацьованого 

цеоліту як засобу для 

підвищення родючості 

сільськогосподарських 

угідь або в 

будівельній 

промисловості як 

наповнювача; 

 

-  економія земельних 

площ; 

 

- економія води на 

промивання. 

- підвищення 

тарифів на 

водопостачання. 

Технічна альтернатива 2. Застосування спрощеної аерації. 

- простота конструкції 

системи; 

 

- простота у 

використанні та 

обслуговуванні; 

 

- відносно нижчі 

капітальні та 

експлуатаційні 

- низька 

продуктивність; 

 

- утруднене вилучення 

з води важко 

окиснюваних форм 

заліза. 

- покращення якості 

питної води; 

 

- економія коштів, 

енгергоресурсів. 

- підвищення 

тарифів на 

водопостачання; 

 

- недостатня 

якість вихідної 

води. 
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витарти; 

- достатня 

ефективність 

знезалізнення. 

 

Технічна альтернатива 1. Застосування схеми аерації на вентиляторній 

градирні з подальшою фільтрацією на напірних фільтрах.  Вентиляторна 

градирня (“Бротеп-ЕКО” або відповідний аналог) з високим ККД 

встановлюється на залізобетонному контактному резервуарі, аерована вода з 

якого насосною установкою подається на напірні фільтри, де проходить 

фільтрація води через шар цеоліту.  

Цеоліт має низку переваг перед іншими фільтруючими матеріалами 

такого призначення, зокрема піску: забезпечує краще зниження вмісту сполук 

заліза і алюмінію, забезпечуючи таким чином зниження каламутності і 

кольоровості, значно прискорює процес прояснення за рахунок своїх 

адсорбційних властивостей. Крім того, існує можливість забезпечення станції 

знезалізнення вітчизняним цеолітом за помірну ціну з родовища з близьким 

розташуванням у Західній Україні (с. Сокирниця, Хустського району 

Закарпатської обл.). 

Очищена вода після фільтрації під залишковим тиском подається в 

існуючий приймальний резервуар насосної станції ІІ-го підйому, де 

відбувається її подальше відстоювання та випадання осаду Fe(OH)3. 

Витрати води на власні потреби фільтрувального блоку значні. 

Ефективним методом для значного зменшення витрат води на очистку є 

використання водоповітряної промивки напірних фільтрів з повторним 

використанням промивних вод, що дозволяє зменшити обсяги промивної води в 

2.5-3 рази за рахунок використання стисненого повітря. 

Загалом, така схема знезалізнення забезпечує високу якість вихідної води 

при високій продуктивності системи. 

У ДДП передбачено, що відпрацьований фільтруючий матеріал цеоліт 

буде передаватись на утилізацію спеціалізованим організаціям. З метою 

зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, доцільно 

розглянути інші варіанти поводження  з утворюваним відходом, одним з яких є 

використання відпрацьованого цеоліту як засобу для підвищення родючості 

сільськогосподарських угідь. Також оскільки вартість природних дисперсних 

сорбентів невелика, недоцільно планувати регенерацію відпрацьованих 

матеріалу, тому що вартість регенерування буде на порядок вищою за вартість 

нового. Тому іншим  перспективних способом утилізації відпрацьованого 

цеоліту є його використання в будівельній промисловості як наповнювача, 

наприклад, відпрацьований цеоліт за рахунок своєї будови здатні при вмісті 5% 
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підвищити міцність гіпсового вяжучого і у разі подальшого збільшення їх 

вмісту до 15% практично не зменшують фізико-механічних властивостей 

гіпсового каменю. 

Технічна альтернатива 2. Застосування спрощеної аерації. Спрощена 

аерація полягає в насичені води киснем з подальшим фільтруванням через 

зернисте завантаження, на якому утворюється каталітична плівка із Fe2+ і Fe3+. 

Ця плівка інтенсифікує окиснення і виділення сполук заліза з води. Окиснення 

гетерогенне, каталітичне, тому плівка під час роботи фільтра безперервно 

поновлюється. Спрощену аерацію здійснюють простими за конструкцією 

пристосуваннями. Відсутність спеціальних аераційних пристроїв і контактних 

ємностей спрощує і полегшує обслуговування установки і знижує вартість 

очищення. 

Проте, коли залізо знаходиться у воді у важко окислювальній формі 

(наприклад, комплексні органічні сполуки заліза), метод спрощеної аерації є 

недостатнім і не може забезпечити переведення заліза у його 3-х валентну 

форму та утворення твердої фази гідроксидних сполук. 

З метою визначення найбільш ефективного методу знезалізнення води 

проводять пробне знезалізнення, яке виконується одразу після взяття проби 

води на території водозабору для кожної свердловини (Додаток Г). Згідно 

даних лабораторії КП “Червоноградводоканал” вміст заліза загального 

становить 1,92 мг/дм3 при нормативі <0,2 мг/дм3.  

Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 спрощену аерацію допускається 

застосовувати при вмісті сполук заліза (загального) – до 10 мг/дм3, проте варто 

враховувати, що середньо годинна подача води з водозабору становить 

295  м3/год, максимальна годинна подача питної води 410 м3/год. При 

продуктивності більше 100 м3/год варто застосовувати вентиляторні градирні з 

високим ККД та високим гідравлічним навантаженням - 60 м3/год·м2.  

З огляду на викладені вище міркування та відповідно до результатів 

досліджень щодо пробного знезалізнення визначено, що найбільш ефективним 

методом є застосування схеми аерації на вентиляторній градирні з подальшою 

фільтрацією на напірних фільтрах.  
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5.3. Соціально-економічне значення реалізації  проекту детального плану 

території  

 

Головними завданнями та пріоритетними напрямками Стратегії розвитку 

Львівської області на період до 2020 року, а також Програми  “Питна вода” у 

Львівській області  на 2012-2020 роки є будівництво та реконструкція 

комунальної інфраструктури, в тому числі водозабірних, водопровідних і 

каналізаційних очисних споруд та благоустрій населених пунктів, зокрема в 

сільських населених пунктах. 

Бендюзький водозабір розташований в лісовому масиві, де джерела 

забруднень відсутні, та відноситься до категорії централізованої системи 

водопостачання міста по надійності дії за ступенем забезпеченості подачі води - 

І (вимоги ДБН В.2.5-74:2013, населення міста >50 тис. жителів). 

Згідно даних лабораторії КП “Червоноградводоканал” на сьогодні якість 

води задовольняє вимоги ДСанПін-2.2.4-171 за винятком вмісту заліза 

загального (перевищення нормативу у 9.6 разів - 1,92 мг/дм3 при нормативі <0,2 

мг/дм3. 

В існуючій технологічній схемі очистка води від сполук заліза не 

проводиться. 

Проект реконструкції Бендюзького водозабору з встановленням 

обеззалізнюючих установок у с. Бендюга, Сокальського району Львівської 

області передбачає часткову заміну трубопроводів від насосної 1-го підйому до 

РВЧ, заміну обладнання для знезараження води, заміна трубопроводів 

хлораторної та встановлення нових трубопроводів та відключаючої арматури, 

заміну насосних агрегатів в приміщенні насосної станції II-го підйому, 

встановлення знезалізнюючої установки. 

Реалізація проекту ДПТ забезпечить населення, що підключене до 

централізованої системи водопостачання, якісною питною водою, що 

позитивно відобразиться на здоров’ї населення, сприятиме підвищенню 

стандартів проживання і життєдіяльності мешканців Сокальського р-ну. 

 

5.4. Оцінка впливу на довкілля 

 

Враховуючи рекомендації Департаменту екології та природних ресурсів  

Львівської обласної державної адміністрації (Додаток  Д) з метою виявлення та 

представлення потенційних впливів планованої діяльності на довкілля 

побудовано матрицю впливів на різні компоненти довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення. Побудована матриця ілюструє кумулятивні та непрямі 

впливи, а також взаємозв’язок між ними (табл.5.4).  
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Таблиця 5.4 

Потенційні впливи на компоненти довкілля внаслідок реалізації проекту 

ДДП 

Стадії проекту 

Компоненти 

довкілля 
Будівництво Експлуатація 

Клімат і мікроклімат «-», «К» викиди парникових газів від 

роботи будівельної спецтехніки 

«∞» 

 

Атмосферне повітря «-», «К» 

викиди забруднюючих речовин при 

роботі будівельної спецтехніки 

«∞» 

Поверхневі води «∞» «∞» 

 

Підземні води «∞» «-», «Д», «*», з 

часом ймовірне 

зменшення 

запасів 

підземних вод 

Геологічне середовище «-», «К» тимчасовий вплив при 

виконанні будівельних робіт 

«-», «Д», «*», 

зміна 

гідрогеологічних 

властивостей 

водоносних 

горизонтів 

Ґрунти «-», «К» 

ущільнення та забруднення від 

спецтехніки при виконанні 

будівельно-монтажних робіт 

«∞» 

Шум і вібрація «-», «К» при роботі спецтехніки «-», «Д» шумове 

навантаження 

від діяльності 

градирні та 

насосного 

обладнання 

Рослинний і тваринний світ «-», «К» 

вирубка дерев та зняття шару ґрунту 

з трав’яною рослинністю. 

«∞» 

Соціальне середовище «+», «К» 

створення тимчасових робочих 

місць 

«+», «о», «Д» 

підвищення 

рівня побутових 

і комунальних 

послуг, 

покращення 

здоров’я 

населення 

Умовні позначення: «-»  - негативний вплив; «+» - позитивний вплив; «∞» 

- вплив відсутній;  «?» - потребує вивчення; «*» - вплив залежить від 

природоохоронних заходів; «Д» - довготривалий вплив; «К» - короткотривалий 

вплив, «о» - опосередкований вплив.  
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Оцінка ймовірного впливу проекту ДДП на складові довкілля була 

здійснена відповідно до контрольного переліку (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Ймовірний екологічний вплив від реалізації проекту ДДП 

№ з/п 
Чи може реалізація планованої 

діяльності спричинити: 

Негативний вплив 

 
Пом’якшення 

(покращення) 

існуючої ситуації Так Ймовірно Ні 

Атмосферне 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. 

Збільшення обсягів скидів 

забруднюючих речовин у поверхневі 

водні об’єкти?  

  +  

7. 
Будь-які зміни якості поверхневих 

вод?  
  +  

8. 
Збільшення скидання шахтних і 

кар’єрних вод у водні об’єкти?  
  +  

9. 

Значне зменшення кількості вод, що 

використовується для водопостачання 

населення?  

  +  

10. 

Збільшення навантаження на 

каналізаційні системи та погіршення 

якості очистки стічних вод? 

  +  

11. 

Появу загроз для людей і матеріальних 

об’єктів пов’язаних з водою (зокрема 

таких, як паводки або підтоплення) 

  +  

12. 

Зміни напрямків і швидкості течії 

поверхневих вод або зміни обсягів 

води будь-якого поверхневого об’єкту?  

  +  

13. 

Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок 

регіону? 

  +  

14. 
Зміни напряму або швидкості потоків 

підземних вод? 
  +  

15. 

Зміни обсягів підземних вод (шляхом 

відбору чи скидів або ж шляхом 

порушення водоносних горизонтів)? 

 +   

16. 

Забруднення підземних водоносних 

горизонтів? 

 

  
+ 
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Відходи 

17. 
Збільшення кількості твердих 

відходів?  
+   + 

18. 

Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів IV 

класу небезпеки? 

+    

19. 
Збільшення кількості відходів І-ІІІ 

класу небезпеки? 
  +  

20. 
Спорудження еколого-небезпечних 

об’єктів поводження з відходами?  
  +  

21. 
Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів?  
  +  

Земельні ресурси 

22. 
Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару?  
+   + 

23. 
Будь-яке посилення вітрової або 

водної ерозії ґрунтів? 
  +  

24. 
Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу? 
  +  

25. 

Появу таких загроз, як землетруси, 

зсуви, селеві потоки, провали землі та 

інші подібні загрози через 

нестабільність літ генної основи,  

зміни геологічної структури?  

  +  

26. 

Суттєві зміни в структурі земельного 

фонду, чинній або планованій практиці 

використання земель?  

  +  

27. 

Виникнення конфліктів між 

ухваленими цілями ДДП та цілями 

місцевих громад? 

  +  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28. 

Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у безпосередній 

близькості або на їх території)? 

  +  

29. 

Зміни у кількості видів рослин або 

тварин, їхній чисельності або 

територіальному представництві?  

  +  

30. 

Збільшення площ зернових культур 

або сільськогосподарських угідь в 

цілому? 

  +  

31. 

Порушення або деградацію 

середовища існування диких видів 

тварин? 

  +  

32. 
Будь-який вплив на кількість і якість 

наявних рекреаційних можливостей? 
  +  

33. 
Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини? 
  +  

34. 

Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля (перепони 

для публічного огляду мальовничих 

  +  
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краєвидів, руйнування пам’ятків 

природи тощо)? 

Населення та інфраструктура 

35. 

Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності та зростанні кількості 

населення будь-якої території? 

  +  

36. 

Вплив на нинішній стан забезпечення 

житлом або виникнення нових потреб 

у житлі? 

  +  

37. 

Суттєвий вплив на нинішню 

транспортну систему? Зміни в 

структурі транспортних потоків? 

  +  

38. 

Необхідність будівництва нових 

об’єктів для забезпечення 

транспортних сполучень? 

  +  

39. 
Потреби нових або суттєвий вплив на 

наявні комунальні послуги? 
 +   

40. 

Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для здоров’я 

людей?  

  +  

41. 

Послаблення правових і економічних 

механізмів контролю в галузі 

екологічної безпеки? 

  +  

42. 
Погіршення екологічного 

моніторингу? 
  +  

43. 

Усунення наявних механізмів впливу 

органів місцевого самоврядування не 

процеси техногенного навантаження? 

  +  

44. 
Стимулювання розвитку екологічно 

небезпечних галузей виробництва? 
  +  

Інше 

45. 
Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів? 
+    

46. 
Суттєве вилучення будь-якого 

невідновлювального ресурсу? 
  +  

47. 
Збільшення споживання значних 

обсягів палива або енергії? 
  +  

48. 
Суттєве порушення якості природного 

середовища? 
  +  

49. 

Появу можливостей досягнення 

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому? 

  +  

50. 

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? 

  +  
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На основі стратегічної оцінки представленої в таблицях 5.4 і 5.5, можна 

зробити такі висновки щодо ймовірного впливу реалізації господарської 

діяльності в межах ДТП: 

Вплив на клімат та мікроклімат. Від реалізації ДДП не буде 

здійснюватись суттєвий вплив на зміни клімату та мікроклімату. Викиди 

парникових газів, що надходитимуть в атмосферу внаслідок згорання 

органічного палива під час будівельних робіт будуть тимчасовими і 

незначними, а враховуючи те, що в Україні не встановлено (не затверджено) 

граничнодопустимих викидів на парникові гази – вплив на клімат і мікроклімат 

можна розглядати як мінімальний. 

Вплив на атмосферне повітря. Забруднювачами атмосферного повітря в 

результаті реалізації ДДП буде будівельний спецтранспорт, в процесі роботи 

якого будуть виділятись продукти згорання палива в двигунах внутрішнього 

згорання. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть 

тимчасовими та незначними.   

Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, від 

проектованого об’єкта, як при експлуатації, так і при проведенні реконструкції, 

не перевищуватимуть нормативів ГДК на території водозабору. 

Вплив на водні ресурси. До складу Бендюзького водозабору входить 6 

свердловин, які є джерелами водопостачання, що з часом може зумовити зміни 

обсягів підземних вод шляхом їх відбору та порушення водоносних горизонтів.  

Витрати води на власні потреби фільтрувального блоку вентиляторної градирні 

значні. Ефективним методом для значного зменшення витрат води на очистку є 

використання водоповітряної промивки напірних фільтрів з повторним 

використанням промивних вод. Водоповітряна промивка дозволяє зменшити 

обсяги промивної води в 2.5-3 рази за рахунок використання стисненого 

повітря. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою 

водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з 

вулицями та заїздами в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

Вплив на земельні ресурси. На земельні ресурси не передбачається 

будь-який негативний вплив, оскільки будівництво станції знезалізнення 

здійснюється на території існуючої перекачувальної станції, на інженерно 

підготовленій території з наявними об'єктами благоустрою та обслуговування 

території. 

З метою покращення гігієнічних умов, підготовки території для 

будівництва об’єкту, вирівнювання поверхні ділянки по проектних позначках 

застосовується “вертикальне планування”, що безпосередньо пов'язано з 

організацією поверхневого стоку дощових і талих вод на прилеглу територію.  
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На етапі будівництва є необхідним зняття родючого шару землі, у місцях, 

що підлягають забудові, з метою використання його для рекультивації 

малопродуктивних земель при створенні газонів, квітників, тощо. А також 

можливе забруднення нафтопродуктами від будівельної спецтехніки. 

У разі наявності родючих ґрунтів буде розроблено робочий проект 

землеустрою, щодо зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого 

шару ґрунту у відповідності до вимог Земельного кодексу України та Закону 

України “Про охорону земель”. 

Відходи. В результаті реалізації проекту ймовірне збільшення 

утворюваних відходів. Утворення нових видів небезпечних відходів не 

передбачається. На об'єкті має місце утворення осаду в складі Fe(OH)3, у 

вигляді пульпи, що утворюється внаслідок роботи системи знезалізнення. 

Зазначений відхід не є токсичним і може вивозитись на полігони твердих 

побутових відходів. Слід також мати на увазі, що гідрооксид заліза 

використовується в хімічній промисловості для вироблення фарби, - охри, 

відповідно, може реалізовуватись на хімічні підприємства. 

Орієнтовна кількість відходів (по сухій речовині) при концентрації заліза 

в необробленій воді 2 мг/л становитиме близько 6,5 т/рік. 

Відпрацьований фільтруючий матеріал цеоліт, відпрацьовані 

трансформаторні масла передаються на утилізацію спеціалізованим 

організаціям. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. ДПТ пропонується 

відвести одну земельну ділянку загальною площею S=0,8000 га, для 

обслуговування насосної станції ІІ-го підйому Бендюзького водозабору за 

рахунок не лісогосподарських земель і належить до категорії земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення (код КВЦПЗ - 11.04 - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури 

виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води). 

ДПТ передбачає влаштування установки знезалізнення на майданчику, 

який відповідно спланований та благоустроєний, розташований в північно-

східному куті території Бендюзького водозабору. Все технологічне обладнання 

розташовується на вільній частині земельної ділянки. Діяльність ведеться на 

діючій виробничій площадці, підготовка будмайданчика під знезалізнюючу 

установку супроводжуватиметься вирубкою дерев та зняттям шару ґрунту з 

трав’яною рослинністю. 

Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкту реконструкції 

відсутні. 
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Вплив на культурну спадщину. Реалізація проекту ДПТ не спричинить 

негативного впливу на культурну спадщину, оскільки в зоні впливу об’єкта 

відсутні об’єкти історико-культурної спадщини. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Територія ділянки, яка 

розглядається даним детальним планом знаходиться за межами населеного 

пункту с.Бендюга (Межирічанської сільської ради), Сокальського району, 

Львівської області і належить до категорії земель промисловості.  

В’їзд та виїзд автотранспорту на територію відбувається зі сторони 

автодороги (Червоноград - Броди) з асфальтобетонним покриттям. 

ДДП передбачає влаштування проїзної частини з твердим покриттям 

(асфальтобетонне, бетонне, гравійне, щебеневе). Мінімальний ухил 

призначається залежно від типу покриття з урахуванням забезпечення 

поверхневого стоку (згідно ДБНВ.2.3-15-2007, п. 5.11). 

Бендюзький водозабір має запаси води 15,0 тис м3/добу та належить до 

категорії централізованої системи водопостачання міста по надійності дії за 

ступенем забезпеченості подачі води - І (вимоги ДБН В.2.5-74:2013, населення 

міста >50 тис. жителів). На сьогодні за даними лабораторії КП 

“Червоноградводоканал” якість води відповідає вимогам ДСанПін-2.2.4-171 за 

винятком вмісту заліза загального (перевищення нормативу у 9.6 разів – 1,92 

мпг/дм3 при нормативі <0,2 мг/дм3. В існуючій технологічній схемі очистка 

води від сполук заліза не проводиться. 

Відповідно реалізація проекту ДПТ не спричинить появу будь-яких 

реальних або потенційних загроз для здоров’я людей, а навпаки завдяки плану 

заходів щодо розвитку, реконструкції та переоснащення мереж та споруд 

системи централізованого водопостачання та влаштування установки 

знезалізнення забезпечить населення, що підключене до централізованої 

системи водопостачання, якісною питною водою. 

На об’єкті встановлене обладнання (градирня), що по своїх шумових 

характеристиках не перевищує рівень шуму в 70 дБА. Очікуваний рівень шуму 

від насосного обладнання не перевищує 35 дБА (табл.5.6). Враховуючи те, що 

об’єкт планованої діяльності розташований за межами населеного пункту, то 

він не матиме шумового впливу на середовище с. Бендюга. 

 

Таблиця 5.6 

Шумові характеристики обладнання 

Найменування Тип К-ть Виробник Шум 

Градирня вентиляторна, 2-

секційна, G=300-600 м3/год, 

N=24,0 кВт (2-секції по 12,0 

кВт) 

2БВГ-

40 

БАЗИС 

1 
БРОТЕПЕ

КО 

рівень звукового тиску на 

відстані 10 м не перевищує 

70 дБ(A) 
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Насос аерованої води 

G=205 м3/год, Н=35,0 м в.ст., 

N=30,0 кВт, (2 роб + 2 

резерв) в комплекті з 

частотним перетворювачем 

SP 215-

2- 

AA 

4 Grundfos 

рівень звукового тиску 

електродвигунів компанії 

Grundfos не перевищує 70 

дБ(A). 

Насос промивки G=205 

м3/год, Н=20,0 м в.ст., 

N=18,5 кВт, (2 роб + 2 

резерв) 

SP 215-

1 
4 Grundfos 

рівень звукового тиску 

електродвигунів компанії 

Grundfos не перевищує 70 

дБ(A) 

Компресор L=8,4 м3/год, 

Р=3 бар, N=46,9 кВт 

ZE2 G 

-5 

AC 

1 
Atlas 

Copco 
74 дБ(А) 

2-й пусковий комплекс 

Насос двосторонній G=320 

м3/год, Н=50,0 м в.ст, 

N=75,0 кВт, в комплекті з 

частотним перетворювачем 

LS150- 

125-

381F 

2 Danfоss 

рівень звукового тиску 

електродвигунів компанії 

Grundfos не перевищує 70 

дБ(A) 

Насос консольний G=200 

м3/год, Н=53,0 м в.ст, 

N=30,0 кВт, в комплекті з 

частотним перетворювачем 

NK80- 

200/18

9A 

1F2AE- 

SBAQ

E 

6 Danfоss 

рівень звукового тиску 

електродвигунів компанії 

Grundfos не перевищує 70 

дБ(A) 

 

5.5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 

час підготовки документа державного планування 

 

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, а саме: Статті 3 “Основні принципи 

охорони навколишнього природного середовища”. 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань: 

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість 

додержання 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; 

– планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу; 

– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, 
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соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану 

навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури 

Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було 

обґрунтовано; 

– забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану 

території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України “Про доступ 

до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, 

оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у 

формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у 

місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у 

загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що 

розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, 

реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, 

формування у населення екологічного світогляду; 

– надання інформації у звіті СЕО щодо впливу планової діяльності на 

навколишнє природне середовище; 

– компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

– поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі 

охорони навколишнього природного середовища; 

– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 

охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного 

впливу на охорону довкілля. 

 

5.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у 

тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

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

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

 

Згідно “Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування” затверджених Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2018 № 29) 

наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні 

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

ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об’єктів, 

безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, 

об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 

безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення 
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атмосфери при проведенні будівельних і бурових робіт, експлуатації об’єктів 

продуктами згорання природного газу) і вторинним, що є наслідком первинних 

змін в екосистемі (можливе збільшення бронхолегеневих захворювань серед 

населення).  

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-

економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми 

окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого 

періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати 

значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли 

антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему 

протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. 

Внаслідок реалізації планованої діяльності очікуються:  незначні викиди 

парникових газів (водяної пари, діоксиду вуглецю, оксидів азоту та метану), що 

при умові довготривалого впливу та у сукупності з викидами інших об’єктів 

господарювання сприятимуть процесам глобальних змін клімату; забір 

підземних вод, що при умові довготривалого впливу та у сукупності з впливами 

інших об’єктів господарювання, сприятиме процесам виснаження запасів 

підземних вод. Детальну  оцінку кумулятивного впливу можна буде здійснити у 

процесі оцінки впливу на довкілля проекту обслуговування насосної станції ІІ-

го підйому Бендюзького водозабору з подальшим коректуванням на основі 

моніторингових даних, отриманих вже під час експлуатації об’єкту 

господарювання. 

Синергічні наслідки – ефекти, які полягають у тому, що при взаємодії 2-х 

або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. 

Накопичені токсикологічними дослідженнями дані свідчать про те, що в 

більшості випадків одночасна присутність декількох шкідливих хімічних 

речовин у компоненті довкілля  чи організмі людини в комбінації діють за 

типом сумації, тобто дія їх додається. Для речовин, які викидатимуться 

внаслідок проведення будівельних і бурових робіт, ефект сумації біологічної дії 

встановлено лише для оксиду вуглецю та діоксину азоту,  ефект 

потенціонування – відсутні. Детальну  оцінку синергічних наслідків можна 

буде здійснити у процесі оцінки впливу на довкілля проекту обслуговування 

насосної станції ІІ-го підйому Бендюзького водозабору.  

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) полягають у: 

утворенні відходів (будівельних відходів, твердих побутових відходів); 

забрудненні атмосфери (продуктами згорання органічного палива); створенні 
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можливості для забезпечення населення якісною питною водою; покращенні 

умов для життя, відпочинку і обслуговування населення.  

Реалізація проекту ДПТ завдяки плану заходів щодо розвитку, 

реконструкції та переоснащення мереж та споруд системи централізованого 

водопостачання та влаштування установки знезалізнення забезпечить 

населення, що підключене до централізованої системи водопостачання, якісною 

питною водою, що також матиме позитивний вплив на здоров’я населення на 

довгострокову перспективу. 

Довгосторокові наслідки забір підземних вод, що при умові 

довготривалого впливу та у сукупності з впливами інших об’єктів 

господарювання сприятиме процесам виснаження запасів підземних вод. Проте, 

враховуючи сприятливі умови поповнення підземних вод та водовідбір у межах 

нормативу, не передбачається значного зменшення запасів підземних вод. 

Тимчасові наслідки - при виконанні підготовчих та будівельних робіт 

вплив на компоненти навколишнього середовища матимуть короткочасний та 

локальний характер (шум від роботи будівельної техніки, викиди 

забруднюючих речовин при роботі вантажного транспорту та спецтехніки, при 

здійсненні бурових, зварювальних, земельних робіт; утворення твердих 

побутових відходів, будівельних відходів; порушення, переміщення ґрунту, 

забруднення ґрунту нафтопродуктами).  

Постійні наслідки – зменшення запасів підземних вод внаслідок 

експлуатації водоносних горизонтів. 

З огляду на це, значного короткотривалого та довготривалого 

негативного впливу під час реалізації планованої діяльності на довкілля та 

здоров’я населення не передбачається, оскільки територія детального плану 

знаходиться за межами населеного пункту на землях промислової категорії, а 

також ДПТ розроблений з врахуванням усіх планувальних обмежень 

використання території згідно з державними будівельними нормами та 

санітарно-гігієнічними нормами. Навпаки очікується значний позитивний 

довготривалий вплив на соціальне середовище, а саме, покращення здоров’я 

населення внаслідок споживання питної води високої якості. 

 

5.7. Заходи для зниження негативних впливів 

 

З метою зменшення техногенного навантаження на навколишнє 

середовище при реалізації ДДП, передбачено низку заходів для зниження 

(усунення) негативних впливів планованого об’єкта господарювання на 

довкілля та забезпечення нормативного стану навколишнього середовища: 
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– ресурсозберігаючі заходи: збереження і раціональне використання 

земельних, водних, енергетичних, паливних, сировинних ресурсів, повторне 

використання промивних вод для зменшення витрат води на очистку; 

– захисні заходи,  у тому числі: 

 технологічні: безпечне поводження з відходами; використання 

технологічного обладнання з високим к.к.д.; застосування системи 

автоматичного контролю за виконанням технологічного процесу; 

дотримання адміністрацією підприємства та обслуговуючим 

персоналом діючих норм і правил по експлуатації виробництва; 

неухильне виконання технологічного режиму, підтримання 

обладнання в справному стані; попередження аварійних ситуацій 

технічними засобами. 

 планувальні:  функціональне зонування території; організація 

санітарно-захисних зон; озеленення території; 

 відновлювальні заходи: зняття-зберігання-відновлення родючого 

шару ґрунту, створення зелених насаджень, технічна рекультивація 

майданчиків свердловин після буріння; 

 компенсаційні заходи (при необхідності): грошове відшкодування 

збитків та вивезення відходів;  

 охоронні заходи: організація моніторингу в зоні впливу планованої 

діяльності. 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ 

ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Створення державної системи моніторингу довкілля передбачене Законом 

України “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст.20, 22), а 

основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанові Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 № 391 “Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу довкілля”. 

Державна  система  моніторингу  довкілля  -  це  система  спостережень,  

збирання,  оброблення, передавання,  збереження  та аналізу інформації про 

стан довкілля, прогнозування  його  змін   і   розроблення  науково-

обгрунтованих рекомендацій  для  прийняття  рішень  про  запобігання  

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Система моніторингу спрямована на:  

– підвищення рівня   вивчення  і  знань  про  екологічний  стан 

довкілля;  

– підвищення оперативності     та     якості     інформаційного 

обслуговування користувачів на всіх рівнях;  

– підвищення якості  обґрунтування  природоохоронних заходів та 

ефективності їх здійснення;  

– сприяння розвитку   міжнародного   співробітництва  у  галузі 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки. 

Екологічний моніторинг об’єкту планування буде здійснюватись з метою 

забезпечення дотримання вимог законодавства на етапах будівництва і 

експлуатації та впровадження всіх заходів щодо мінімізації впливів та наслідків 

на навколишнє природне та соціальне середовище.   

Результати моніторингу мають бути у вільному доступі для 

природоохоронних органів, органів охорони здоров’я та громадськості. 

Моніторинг можна використовувати для: 

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає змогу 

отримати інформацію про реалізацію ДДП; 

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених 

відповідними органами влади; 

– перевірки того, що ДДП виконується відповідно до ухваленого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом’якшення несприятливих наслідків. 
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Для організації моніторингу використовують існуючі системи 

моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально 

удосконалені для цілей СЕО. 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді 

піврічних звітів. Фіксуються та аналізуються:  

– ступінь виконання кожного завдання проектах;  

– невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;  

– дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;  

– оцінка потреб у фінансуванні;  

– пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.  

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних 

показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення 

запланованих результатів (табл. 6.1).  

Таблиця 6.1  

Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДПТ 

№ Індикатор 

 Забруднення повітря 

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і 

джерел  

Водні ресурси 

2. Обсяги забору та використання свіжої води 

3. Якість підземних вод за фізичними, хімічними та мікробіологічним показниками 

Озеленення 

4. Рівень озеленення території 

Енергетика 

5. Споживання енергоресурсів 

6. Економія енергетичних ресурсів у результаті впровадження 

енергоефективних заходів 

Відходи 

7. Обсяги утворення ТПВ та відходів виробництва 
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7. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

У звіті з СЕО Проекту детального плану території на території станції 2-

го підйому Бендюзького водозабору КП “Червоноградводоканал” на території 

Межирічанської сільської ради (за межами населеного пункту) з метою 

впорядкування території виконано оцінку впливів на довкілля об’єкту 

планованої діяльності в регіоні його розміщення. 

Цей документ – резюме нетехнічного характеру (РНХ) – містить коротку 

інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають 

відношення до запропонованої діяльності. Також надаються відповідні заходи 

зі зниження екологічних та соціальних наслідків, що можуть виникнути в 

процесі реалізації будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності.  

Цей документ, РНХ, буде розміщено у зазначених нижче місцях для 

ознайомлення і надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої 

зауваження та рекомендації щодо екологічних, соціальних аспектів цього 

проекту до: 

Сокальська районна державна адміністрація Львівської області 

80001, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Шептицького 26,   

тел.: 577-20-20, e-mail: sokalrda@loda.gov.ua. 

Опис території охопленої детальним плануванням з розміщенням 

об’єкту планованої діяльності. Ділянка, яка розглядається даним детальним 

планом знаходиться за межами населеного пункту с.Бендюга (Межирічанської 

сільської ради), Сокальського району, Львівської області (рис.7.1).  

 
Рис.7.1. Місце розташування ділянки, охопленої ДПТ 

mailto:sokalrda@loda.gov.ua
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ДПТ пропонується відвести одну земельну ділянку загальною площею 

S=0,8000 га , для обслуговування насосної станції ІІ-го підйому Бендюзького 

водозабору за рахунок категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

Характеристика планованої діяльності. Проект реконструкції 

Бендюзького водозабору з встановленням обеззалізнюючих установок у 

с. Бендюга, Сокальського району Львівської області передбачає часткову 

заміну трубопроводів від насосної 1-го підйому до РВЧ, заміну обладнання для 

знезараження води, заміна трубопроводів хлораторної та встановлення нових 

трубопроводів та відключаючої арматури, заміну насосних агрегатів в 

приміщенні насосної станції II-го підйому, встановлення знезалізнюючої 

установки.  

В складі станції знезалізнення передбачені наступні об’єкти: 

- вентиляторна градирня; 

- контактний резервуар; 

- насосна установка; 

- компресор; 

- блок напірних фільтрів; 

- система повторного використання промивочної води. 

Від реалізації ДДП не буде здійснюватись суттєвий вплив на зміни 

клімату та мікроклімату. Викиди парникових газів, що надходитимуть в 

атмосферу внаслідок згорання органічного палива під час будівельних робіт 

будуть тимчасовими і незначними, а враховуючи те, що в Україні не 

встановлено (не затверджено) граничнодопустимих викидів на парникові гази – 

вплив на клімат і мікроклімат можна розглядати як мінімальний. 

Забруднювачами атмосферного повітря в результаті реалізації ДДП буде 

будівельний спецтранспорт, в процесі роботи якого будуть виділятись продукти 

згорання палива в двигунах внутрішнього згорання. Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря будуть тимчасовими та незначними.  

Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі  від проектованого 

об’єкта, як при експлуатації, так і при проведенні реконструкції, не 

перевищуватимуть нормативів ГДК на території водозабору. 

Шумове навантаження від діяльності градирні та насосів під час 

експлуатації установки знезалізнення через свою віддаленість не матиме 

впливу на житлову забудову с. Бендюга. 

До складу Бендюзького водозабору входить 6 свердловин, які є 

джерелами водопостачання, що з часом може зумовити зміни обсягів підземних 

вод шляхом їх відбору та порушення водоносних горизонтів. Витрати води на 

власні потреби фільтрувального блоку вентиляторної градирні значні. 
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Ефективним методом для значного зменшення витрат води на очистку є 

використання водоповітряної промивки напірних фільтрів з повторним 

використанням промивних вод. 

На земельні ресурси не передбачається будь-який негативний вплив, 

оскільки будівництво станції знезалізнення здійснюється на території існуючої 

перекачувальної станції, на інженерно підготовленій території з наявними 

об'єктами благоустрою та обслуговування території. 

Діяльність ведеться на діючій виробничій площадці, підготовка 

будмайданчика під знезалізнюючу установку супроводжуватиметься вирубкою 

дерев та зняттям шару ґрунту з трав’яною рослинністю. 

Об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історико-культурної 

спадщини в зоні впливу об’єкту реконструкції відсутні. 

З метою зменшення техногенного навантаження на навколишнє 

середовище при реалізації ДДП, передбачено низку заходів для зниження 

(усунення) негативних впливів планованого об’єкта господарювання на 

довкілля та забезпечення нормативного стану навколишнього середовища: 

– ресурсозберігаючі заходи: збереження і раціональне використання 

земельних, водних, енергетичних, паливних, сировинних ресурсів, повторне 

використання промивних вод для зменшення витрат води на очистку; 

– захисні заходи,  у тому числі: 

• технологічні: безпечне поводження з відходами; використання 

технологічного обладнання імпортних виробників, з високим к.к.д.; 

застосування системи автоматичного контролю за виконанням технологічного 

процесу; дотримання адміністрацією підприємства та обслуговуючим 

персоналом діючих норм і правил по експлуатації виробництва; неухильне 

виконання технологічного режиму, підтримання обладнання в справному стані; 

попередження аварійних ситуацій технічними засобами. 

• планувальні:  функціональне зонування території; організація 

санітарно-захисних зон; озеленення території; 

• відновлювальні заходи: зняття-зберігання-відновлення родючого 

шару ґрунту, створення зелених насаджень, технічна рекультивація 

майданчиків свердловин після буріння; 

• компенсаційні заходи (при необхідності): грошове відшкодування 

збитків та вивезення відходів;  

• охоронні заходи: організація моніторингу в зоні впливу планованої 

діяльності. 

Загалом, при нормальній експлуатації та впровадженні цих заходів 

планована господарська діяльність не матиме негативного впливу не буде мати 
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негативного впливу на навколишнє техногенне середовище та здоров’я 

населення.  

У цілому, відзначається позитивний вплив планованої діяльності на 

житлово-соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення у якісній 

питній воді і як наслідок -  покращення здоров’я населення.  
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8. ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 

ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 
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