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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 стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку 
шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 
охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 
затвердження документів державного планування. 

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. 

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». 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

4  

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». 

У 2018 році Верховна Рада України ухвалила закон «Про стратегічну 
екологічну оцінку» (вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII). 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. 

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.  

Методологія виконання СЕО базується на статті 9 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» та затверджених Методичних рекомендацій і 
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

Детальний план території господарського двору по вулиці Шевченка в селі 
Бережне Острівської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Сокальського району Львівської області є основним видом містобудівної 
документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання 
території. 

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах 
відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної 
організації та функціонального призначення території, формування системи 
громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та збереження 
нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів. 

Детальн план території розробляється з метою: 
- Деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генплану 

с.Бережне Острівської сільської ради Сокальського району Львівської області  
- розроблення планувальної структури території господарського двору; 
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного 

використання; 
- визначення планувальних меж земельних ділянок під викупленими 

будівлями  
- визначення містобудівних умов і обмежень на новоутворені земельні 

ділянки на території господарського двору с.Бережне  
- обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок території і визначення 

їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх 
функціонального використання; 

- визначення усіх планувальних обмежень використання території  згідно з  
державними будівельними нормами;   

- визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок 
при новому будівництві та реконструкції існуючих виробничо-складських 
будівель та споруд у комплексі з існуючою забудовою щодо дотримання 
технологічних, природоохоронних, санітарно-гігієнічних та протипожежних 
нормативів та вимог з ліквідації аварій 

- визначення планувальної організації і функціонального призначення, 
просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини 
господарського двору 

- проведення стратегічної екологічної експертизи (при потребі відповідно до 
вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та ст.19 п.1 абз.2 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності»). 
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Даним детальним планом опрацьована господарський двір по вулиці 
Шевченка в селі Бережне Острівської сільської ради (за межами населеного 
пункту) Сокальського району Львівської області площею  16,1 га.  

Детальним планом враховані  основні рішення генплану с.Бережне. 
Містобудівна документація «Детальний план території господарського 

двору по вулиці Шевченка в селі Бережне Острівської сільської ради (за межами 
населеного пункту) Сокальського району Львівської області» розроблена на 
підставі наступних вихідних даних: 

1. Розпорядження голови Сокальської РДА від 11 грудня 2018р. №793. 
2. Вигопіювання з генерального плану с.Бережне 
3. Топогеодезичної зйомки /2019р./ представленої замовником та погодженої 

на предмет наявності інженерних мереж. 
5. Завдання на проектування 
6. Правовстановчих документів на об*єкти нерухомого майна 
Основні орієнтовні техніко-економічні показники ділянки, що проектується 

представлені в табл. 1.1. 
Табл. 1.1. – Техніко-економічні показники земельної ділянки  

Ч.ч. Показники Одиниця  
виміру 

етап до 3-х  
1-ша черга 

етап від 3-х 
до 7-ми 

років 
2-га черга 

етап від 7-
ми років 
3-я черга 

  
1.  Територія виробничої зони в 

межах прооектних робіт  га 16,1 16,1 16,1 

2. Загальна площа 
запроектованих ділянок га 10,98 10,98 10,98  

3. Мінімальна щільність 
забудови % 13 13 13 

4. Максимальний відсоток 
забудови % 90 90 90 

5. Кількість запроектованих 
ділянок діль. 10 10 10 

6. Кількість паркомісць місце 51 56 56 
7. К-сть створених робочих 

місць працівників 35 48 48 

8. Інженерне обладнання     
8.1.1 Водопостачання  тис.м³/рік 113,13 124,05 124,05 
8.1.2 На протипожежні потреби л/с 15 25,0 25,0 
8.1.3 Каналізація  м³/рік 53,13 61,00 61,00 
8.2 Електропостачання  МВт/рік 92,00 165,8 165,8 

Мінімальна щільність забудови (за Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019): 
Ділянка І - ділянка зернозберігального комплексу -  28% 
Ділянка ІІ - для зберігання та обслуговування с/г техніки – 30% 
Ділянка ІІІ - ділянка під ферми ВРХ до 150 голів – 32%  
Ділянка ІV - ділянка під свиноферму на 100 голів – 39% 
Ділянка V - ділянка складу с/г продукції -  27% 
Ділянка VІ - ділянка під склади с/г продукції -  27% 
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Ділянка VІІ - ділянка під склади с/г продукції -  27% 
Ділянка VІІІ - ділянка зернозберігального комплексу -  28% 
Ділянка ІХ - ділянка під ферми ВРХ до 100 голів -  32%  
Ділянка Х - ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв -  13% 
Примітка 3. Підрахунок площі, яку займають будівлі та споруди, проводиться по контуру 

зовнішніх стін на рівні планувальних позначок землі, без урахування ширини відмосток. 
Примітка 4. У площу забудови підприємства повинні включатися площі, зайняті будівлями та 

спорудами всіх видів, у тому числі навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні та інші установки, 
естакади та галереї, майданчики вантажно-розвантажувального обладнання, підземні споруди 
(резервуари, льохи, сховища, тунелі, прохідні канали підземних комунікацій, над якими не можуть бути 
розмішені будівлі та споруди), а також вигули для тварин, птиці, звірів, майданчики для стоянки 
автомашин, сільськогосподарських машин та механізмів, відкриті склади різного призначення за умови, 
що розміри та обладнання вигулів, майданчиків для стоянки автомашин та складів відкритого 
зберігання приймаються згідно з нормами технологічного проектування. У площу забудови повинні 
включатися також резервні площі на ділянці підприємства, вказані в завданні на проектування для 
розміщення на них будівель та споруд другої черги будівництва (в межах габаритів названих будівель 
та споруд). 

Примітка 5. При підрахунках площі, яку займають галереї та естакади, в площу забудови 
включається проекція на горизонтальну площину тільки тих частин вказаних об’єктів, під якими за 
габаритами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, а для решти враховується тільки площа, 
яку займають конструкції колон на рівні планувальних позначок землі. 

Примітка 6. У площу забудови не повинні включатися площі, зайняті відмостками навколо 
будівель та споруд, тротуарами, автомобільними шляхами та залізницями, тимчасовими будівлями та 
спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку, зеленими 
насадженнями, відкритими майданчиками для стоянки транспорту, який належить громадянам, 
відкритими водопровідними та іншими каналами, підпірними стінами, підземними спорудами або 
частинами їх, над якими можуть бути розміщені інші будівлі та споруди. 

Максимальний відсоток забудови: 
Ділянка І - ділянка зернозберігального комплексу -  85% 
Ділянка ІІ - для зберігання та обслуговування с/г техніки – 80% 
Ділянка ІІІ - ділянка під ферми ВРХ до 150 голів – 80%  
Ділянка ІV - ділянка під свиноферму на 100 голів – 85% 
Ділянка V - ділянка складу с/г продукції -  65% 
Ділянка VІ - ділянка під склади с/г продукції -  65% 
Ділянка VІІ - ділянка під склади с/г продукції -  65% 
Ділянка VІІІ - ділянка зернозберігального комплексу -  85% 
Ділянка ІХ - ділянка під ферми ВРХ до 100 голів -  80% 
Ділянка Х - ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв -  90%  
Гранично допустима висота будівель та споруд 
- виробничі, складські та побутові будівлі та споруди – 12,0м 
- зернозберігальні силоса – 48,0м 
- блискавкозахист, димові труби, щогли освітлення, інше технологічне 

обладнання – за розрахунком. 
За категорією земель: землі с/г призначення (забудовані землі) 
За цільовим призначенням: 01.13. «Для іншого сільськогосподарського 

призначення». 
Детальний план території передбачає раціональне планування з метою 

створення сприятливих умов для виробництва, праці та відпочинку працюючих і 
населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних інвестиціях 
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та експлуатаційних витратах. Розроблений на основі раніше складеного генплану 
в поєднанні з навколишнім плануванням та забудовою і врахуванням 
перспективного розвитку цієї території. 
Ділянка І: ділянка зернозберігального комплексу. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 2.0га 
1. Реконструкція зерноскладу за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
2. Реконструкція току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13А, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
3. Реконструкція критого току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13А, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
4. Нове будівництво зернозберігального комплексу зі зберіганням зерна в силосах 
за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво АПК за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
6. Нове будівництво вагової за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
7. Нове будівництво операторської за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
8. Реконструкція забійного пункту під будинок охорони за адресою: 
вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка ІІ: для зберігання та обслуговування с/г техніки. Цільове призначення: 
01.13 "Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.1га 
1. Реконструкція конюшні під реммайстерню с/г техніки за адресою: 
вул.Шевченка №13, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
2. Нове будівництво боксів для зберігання с/г техніки за адресою: вул.Шевченка 
№13, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
Ділянка ІІІ: ділянка під ферми ВРХ до 150 голів. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.63га 
1. Реконструкція нежитлової будівлі під ферму ВРХ за адресою: вул.Шевченка, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
2. Нове будівництво ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво складу кормів на території ферми ВРХ за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
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4. Нове будівництво АПК на території ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
5. Нове будівництво гаражу спецтехніки на території ферми ВРХ за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
Ділянка ІV: ділянка під свиноферму на 100 голів. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 0.65га 
1. Реконструкція складу під свиноферму за адресою: вул.Шевченка №14, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
2. Нове будівництво свиноферми за адресою: вул.Шевченка №14, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво АПК на території свиноферми за адресою: вул.Шевченка 
№14, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
4. Нове будівництво будівлі охорони на території свиноферми за адресою: 
вул.Шевченка №14, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка V: ділянка складу с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для іншого 
сільськогосподарського призначення". Площа 0.3га 
1. Реконструкція силосного складу під склад с/г продукції (овочевий) за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
2. Нове будівництво АПК та будинку охорони на території складу с/г продукції 
(овочевий) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
Ділянка VІ: ділянка під склади с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.91га 
1. Реконструкція ферми ВРХ під склад с/г продукції (овочеві-фрукти) за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
2. Нове будівництво складу на території складу с/г продукції (овочеві-фрукти) за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво АПК на території складу с/г продукції (овочеві-фрукти) за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
4. Нове будівництво будинку охорони на території складу с/г продукції (овочеві-
фрукти) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво реммайстерні на території складу с/г продукції (овочеві-
фрукти) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
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Ділянка VІІ: ділянка під склади с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 0.45га 
1. Реконструкція ферми ВРХ під склад с/г продукції (овочеві-фрукти) за адресою: 
вул.Шевченка №15, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка VІІІ: ділянка зернозберігального комплексу. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.15га 
1. Реконструкція зерноскладу за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
2. Реконструкція критого току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13Б, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
3. Нове будівництво зернозберігального комплексу зі зберіганням зерна в силосах 
за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
4. Нове будівництво АПК на території зернозберігального комплексу за адресою: 
вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво будинку охорони на території зернозберігального комплексу 
за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
6. Нове будівництво АЗП (авто-заправочного пункту) на території 
зернозберігального комплексу за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
Ділянка ІХ: ділянка під ферми ВРХ до 100 голів. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.01га 
1. Реконструкція нежитлової будівлі під склад кормів на території ферми ВРХ за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
2. Нове будівництво ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво АПК на території ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
Ділянка Х (інвестиційна): ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв. Цільове 
призначення: 12.11 "Для розміщення та експлуатації обєктів дорожнього 
сервісу". Площа 0.78га 
1. Нове будівництво площадки для відстою фур з санітарно-побутовими 
будівлями за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
 Документ державного планування узгоджується з планом соціально- 
економічного розвитку території, виконанням стратегічних завдань 
передбачених Стратегією розвитку Львівської області (Стратегічна ціль 1: 
Конкурентно-спроможна економіка та Стратегічна ціль 4: Розвинуте село). 
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При розробленні детального плану території враховується Генеральна схема 
планування території України, Схема планування території Львівської області, 
стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального 
розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та 
збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, 
чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, 
інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови 
та іншого використання території. 

Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, 
участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, 
комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, 
достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного 
екологічного співробітництва та у відповідності до: 
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
– Закону України «Про основи містобудування»; 
– Закону України «Про відходи»; 
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
– Закону України «Про екологічну мережу України»; 
– Закону України «Про охорону земель»; 
– Закон України «Про рослинний світ»; 
– Закону України «Про тваринний світ»; 
– Закону України «Про генеральну схему планування території України»; 
– ДБН 360-92**, «Планування і забудова міських та сільських поселень»; 
– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку»;  
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд»; 
– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»; 
– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»; 
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»; 
– ДБН В.2.2-12-2003 «Будівлі і споруди для зберігання і переробки 
сільськогосподарської продукції»; 
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– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 
території (зонінг)»; 
– ГБН В.2.3-218-549:2010 «Стоянки і майданчики для відпочинку та 
короткочасної зупинки»;  
– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»; 
– Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про 
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів». 

У рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки 
Детального плану господарського двору по вулиці Шевченка в селі Бережне 
Острівської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району 
Львівської області розроблено Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ. 
 Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 
пропозицій від громадськості не надходило. 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та 

результатів досліджень 
Бережне — Бережне́ — село в Україні, в Сокальському районі Львівської 

області. Населення становить 60 осіб. Орган місцевого самоврядування — 
Острівська сільська рада. Населення становить 680 осіб.  

Віддалі: 
- до залізничної станції – 16,0 км 
- до райцентру – 19,0 км 
- до м.Львів автошляхами – 80,7 км 
Географічні координати - 50°26′10″пн..ш. та 24°10′30″сх.д. 
Господарський двір знаходиться по вул.Шевченка за межами с.Бережне 

на схід від населеного пункту. На генплані села відображений як виробнича зона. 
Переважаючі вітри – північно західні та південно західні.  
Площа господарського двору – 16,1га  
Господарський двір межує: 
- з півночі та півдня – землі загального користування (під*їздна дорога до 

населеного пункту);  
- зі сходу – землі загального користування (автодорога Р15 Ковель — 

Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква);  
- з заходу – землі населеного пункту с.Бережне 
По проектованій території проходять слідуючі мережі: 
- водопостачання – одна гілка Ø530 та дві гілки Ø426 
- ЛЕП 10кВ та ЛЕП 0,4кВ.  
- поряд з територією проходить мережа газопостачання середнього тиску 
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Викопіювання зі схеми землекористування  

 
 

Проектована територія 

  
Рис. 2.1. Місце розташування території проектування 
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Територія господарського двору розбудовувалась в 70-80-х роках ХХ 
століття. Основою господароської діяльності на території становило – 
тваринництво (ферми ВРХ). 

Розташована на території господарського двору забудова – малоповерхова 
забудова господарського двору (колишні тваринницькі ферми та допоміжні 
будівлі і споруди). 

На проектованій території розміщено: 
1.Конюшня (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13 ) 
2.Конюшня (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13 ) 
3.Конюшня (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13 ) 
4.Конюшня (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13 ) 
5.Виробнича будівля (Власник ...) 
6.Забійний пункт (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
7.Зерновий склад (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
8.Пункт штучного осіменіння (Власник Канюка Р.М. 
вул.Шевченка №11) 
9.Тік (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
10.Зерносклад (Власник Богун М.Б. вул.Шевченка №13Б ) 
11.Критий тік (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
12.Критий тік (Власник Богун М.Б. вул.Шевченка №13Б ) 
13.Критий тік (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
14.Завальна яма (Власник Сало О.С. вул.Шевченка №13А ) 
15.Вагова (Власник Сало О.С. вул. Шевченка №13А) 
16.Склад (Власник Клачок Б.А. вул.Шевченка №14 ) 
17.Склад (Власник ...) 
18.Ферма (Власник Василюк Т.Б. вул.Шевченка №15 ) 
На проектованій території розміщено слідуючі мережі: 
- водопостачання – одна гілка Ø530 та дві гілки Ø426 
- ЛЕП 10кВ та ЛЕП 0,4кВ.  
- поряд з територією проходить мережа газопостачання середнього тиску 
Зі сходу від проектованої території проходить автодорога Р15 (Ковель — 

Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква) шириною 38,0м в червоних 
лініях; 

З півночі та півдня від проектованої території проходять під*їздні дороги до 
населеного пункту (с.Бережне) шириною 20,0м в червоних лініях; 

Інші – внутрішні проїзди господарського двору. 
- зона охорони пам*яток культурної спадщини – відсутня; 
- зона охоронювального ландшафту – відсутня; 
- водоохоронна зона - відсутня; 
- межа історичного ареалу – відсутня; 
Кліматичні умови  
Клімат Сокальського району помірно-континентальний, який 

характеризується великою кількістю опадів. Середньорічна норма опадів – 
554 мм. Найменша кількість опадів випадає на січень – в середньому 26 мм. 
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Більша частина опадів припадає на липень, в середньому 76 мм.  Найхолоднішим 
місяцем року є січень, найтеплішим – липень. Більшу мінливість мають 
температури взимку, меншу – влітку. Середня максимальна температура 
найбільш спекотного місяця (липня) +23,6°С. Середня температура найбільш 
холодного місяця (січня) становить -2,6°С. Найвищі середні температури липня 
характерні для Малого Полісся – від +15°С до +23,6°С (табл. 2.1). 

Табл. 2.1. – Показники температури повітря  

Місяці 

Середня місячна температура (°С) 

I II III IV V VI VII VIIІ IX X XІ XІІ 

-2,6 -3,4 1,3 7,0 13,2 17,9 23,6 16,4 12,4 7,5 2,1 -2,3 
Найвища температура повітря 

9,8 12,3 20,0 26,5 32,1 33,6 35,5 32,8 28,9 26,0 19,9 15,7 
Переважають західні і південно-західні вітри, взимку бувають північно-

західні. Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с. Район знаходяться в зоні 
помірного зволоження. Середня багаторічна вологість повітря по роках 
змінюється дуже мало і становить 78-80%. 

Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а 
сходить сніг у другій-третій декаді березня. Часті відлиги спричиняють 
нестійкість снігового покриву, середня висота – 20 см, максимальна – 56 см. 

Для району характерний позитивний баланс вологи. До стихійних погодних 
явищ належать: град, пізні весняні приморозки, буревії, посухи, які почастішали 
в останні 3-5 років. Радіаційний баланс додатній і становить біля 40 Ккал/см2 за 
рік. Нормативна глибина промерзання 1,0 м, снігове навантаження 1250 Па. 
Характеристичне вітрове навантаження становить 500 Па. Товщина стінки 
ожеледиці становить 17 мм. Характеристика вітрового тиску при ожеледиці 
становить 220 Па; 

Сокальський район розташований у вологій, помірно-теплій кліматичній 
зоні з добре вираженими усіма порами року, що мають такі особливості: 
– зими переважають теплі, м’які з частими відлигами, нестійким сніговим 
покривом; 
– весна настає часто із запізненням. Переважають холодні вітри з частими 
дощами; 
– літо помірно тепле. Характеризується нестійкою погодою, можливі прохолодні 
дощі, посухи; 
– осінь характеризується періодами з теплою і холодною дощовою погодою. У 
другій половині осені можливі снігопади, навіть хуртовини. 

Геоморфологічна будова 
 В геолого-структурному відношенні район робіт розташований у південно-
східній частині Західно-Європейської платформи складеної породами палеозою, 
мезозою і кайнозою. Для характеристики геологічної будови зони розвитку 
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прісних вод, що являються об'єктом вивчення, практичне значення мають тільки 
відклади верхньої крейди, неогенну і четвертинні. Більш древні породи занурені 
на значні глибини, характеризуються уповільненою циркуляцією в них вод і 
некондиційним хімічним складом. 
 Сокальський природний район належить до Малого Полісся. Проте, хоч і 
розташований в області Малого Полісся, має настільки відмінну структуру 
ландшафту, що його тільки з застереженням можна віднести до поліського типу, 
По-перше, у ньому значно менше лісів (приблизно 20% площі), ніж у типово 
поліських ландшафтах. По-друге, переважаючим типом грунтів у цьому 
ландшафті є не дерново-підзолисті, як у поліських ландшафтах, а чорноземи на 
твердих карбонатних породах (так звані перегнійно-карбонатні грунти, або 
рендзини), які займають понад 36% площі. По-третє, більша частина території 
цього ландшафту зайнята орними землями, тоді як у поліських ландшафтах вони 
становлять ледве одну третину площі. Усе це пояснюється тим, що тут близько 
до поверхні залягають крейдові мергелі – породи дуже багаті на ванно, що й 
зумовило утворення грунтів, багатих на гумус, вміст якого досягає 4-5%, а 
місцями – 8-10% в орному шарі.  
 Таким чином, у структурі Сокальськго ландшафту основну роль відіграють 
підвищені малохвилясті місцевості, утворені крейдовими мергелями з покривом 
перегнійно-карбонатних грунтів. Проте істотне значення у цьому ландшафті 
мають і типові поліські природні комплекси: а) рівнинні слабодреновані 
місцевості з дерново-підзолистими грунтами на пісках і супісках, які займають 
понад 14% загальної площі; б) заболочені понижені місцевості з торфовищами 
та заболоченими луками, які загалом теж покривають майже чверть площі 
ландшафту. 
 Геологічна будова Малого Полісся є досить складною. Складність зумовили 
як докембрійські, так і пізніші епейрогенічні процеси. Складність геологічної і 
тектонічної будови визначає активність екзогенних процесів та вказує на 
ймовірність землетрусів.  
 Геоморфологічна будова Малого Полісся суттєво відрізняється від сусідніх 
природних регіонів. Характерною рисою рельєфу досліджуваного району є 
рівнинність території, незначне коливання відносних висот, слабо врізані долини 
річок. Середні абсолютні висоти Малого Полісся сягають 220-240 м, від них 
простежується пониження рельєфу до центру, у бік річки Західний Буг з 
абсолютними відмітками її долини 180-200 м. Найвища відмітка рельєфу (304 м) 
розташована у південній частині регіону в межах Пасмового Побужжя. Тут 
переважають зандрові рівнини з широкими, здебільшого заболоченими 
долинами річок, однак трапляються денудаційні, карстові та антропогенні форми 
рельєфу. Серед сучасних рельєфоутворювальних процесів домінують 
просадочні, ерозійні, еолові, карстові і техногенні. Четвертинні відклади 
вкривають всю площу Малого Полісся. Вони представлені воднольодовиковими 
утвореннями, давнім і сучасним алювієм, рідше елювіальними, делювіальними 
та еоловими відкладами. 
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Рельєф земельної ділянки проектування рівнинний. В геоморфологічній 
будові території беруть участь четвертинні та верхньокрейдяні відклади. За 
результатами досліджень в межах товщі грунтів активної зони виділено наступні 
інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):  

ІГЕ-1. Насипний грунт, який складається з суміші залежаного будівельного 
сміття, ґрунтово-рослинного шару, суглинків і уламків вапняків, потужністю 1,0-
1,2 м. 

ІГЕ-2. Суглинок тугопластичний, запісочений, темно-бурий, слабо 
обводнений, потужністю 0,6-0,8 м.  

ІГЕ-3. Глина пів тверда, щільна з уламками мергелю, світлосіра до білої 
(зона вивітрювання мергелів). 

ІГЕ-4. Мергель тріщинуватий, світло-сірий, водо насичений, потужністю 
1,4-1,6 м. 

Гідрологічні та гідрогеологічні умови 
 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 
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. 
 Західний Буг — права притока Вісли. Довжина — 815 км (у межах району 
— 50 км). Площа басейну — 173 300 км2, падіння річки — 0,3 м/с. Це типово 
рівнинна річка з низькими берегами, замуленим дном, несталим режимом течії. 
На всьому протязі Західний Буг то звужується, то знову розширюється. Глибини 
в середньому незначні — 1,5—3 м. Річка часто виходить з берегів, затоплюючи 
великі площі. Правий берег крутий, порівняно високий (Поториця — Сокаль). 
Лівий — низький, рівнинний, заливається водою весною і літом. Щоб запобігти 
розмиванню річки, необхідно споруджувати міцні і високі захисні дамби, греблі, 
шлюзи. Все це дозволило б підняти рівень води, створити умови для 
судноплавства по Західному Бугу, в районі Львівсько-Волинського вугільного 
басейну (греблі частково збудовані поблизу м. Червонограда). 
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 Західний Буг у межах району практично не замерзає, що спричинено 
викидом у нього теплих вод Добротвірської ДРЕС. До будівництва 
електростанції річка замерзала на короткий час. До того ж товщина льодового 
покриву була невелика. Скресання криги починалося на початку березня. Однією 
з лівих приток Західного Бугу є річка Рата, яка тече від м. Рава-Руська, через м. 
Великі Мости, с. Сілець у напрямі до м. Червонограда. Течія Рати надзвичайно 
повільна, тому на її дні відкладається багато наносного матеріалу. Річка тече між 
високими берегами і в с. Сілець і с. Межиріччя впадає у Західний Буг. Довжина 
Рати — 76 км, площа басейну — 1,790 км2, падіння річки — 1,2 м/км. Права 
притока р. Рати — річка Свиня завдовжки 45 км, площею басейну 512 км2, 
падіння — 1,5 м/км. Лівими притоками є р. Солокія, Варяжанка. Перша — 
починається поблизу м. Угнів, тече через м. Белз і поблизу Червонограда впадає 
в Західний Буг. Варяжанка починається біля населеного пункту Варяж 
(Новоукраїнка) і там, де землі Сокальського району межують з Волинню впадає 
у Західний Буг. Правою притокою є р. Білий Стік, яка бере початок у сусідньому 
Радехівському районі, а між селами Волиця, Комарева, Поториця впадає у 
Західний Буг. 
 В окремих селах є стави, де розводять дзеркального коропа, а поблизу сіл 
Теляж, Скоморох є водосховище Сокальського заводу штучного волокнаВ 
межах району встановлено декілька водоносних горизонтів. Води у 
четвертинних відкладеннях приурочені до алювіальних відкладень заплав, до 
відкладень І і II надзаплавних терас, до елювіально-делювіальних відкладень, а 
також до відкладень древніх алювіальних терас Бугу. Води в неогенових 
відкладеннях – неогенові відкладення, представлені сарматським, гельветським 
ярусами, практично безводні. Водоносний горизонт верхньо-тортонських 
відкладеннях, що залягають на найбільш підвищених частинах вододілів, в 
межах Подільського плато, практично безводний. Водоносний комплекс в 
нижньо-тортонських відкладеннях має повсюдне розповсюдження.  

Верхньо-крейдовий водоносний горизонт є основним для промислового 
водопостачання, головним чином, м Львова. Підземні води цього горизонту 
розвинуті в інтервалі 30-50 м і нижче. Водовмісними породами є мергелі скельні, 
сірі, сильнотріщинуваті, піщанисті. Наявні прісні води мають мінералізацією до 
1 г/дм3, що характеризує їх як господарсько-питні, гідрокарбонатні магнієво-
кальцієві. 

Таким чином, більша частина території знаходиться в умовах, придатних 
для накопичення підземних вод, характеризується наводненістю розвинутих 
осадових утворень і в цілому забезпечена водою для промислового 
використання. 

На території проектування ґрунтові води до глибини 6 м зустріті в піску і 
суглинку за рахунок атмосферних опадів. Глини мергелясті напівтверді з 
уламками мергеля (ІГЕ-3) є водотривкими. Мергелі ІГЕ-4 є природним 
водоносним горизонтом регіону. 
 Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив Сокальського району здебільшого представлений 
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перегнійно-карбонатними ґрунтами (рис. 2.2). В долинах приток Західного Бугу 
і Стиру наявні великі торф'яні масиви. В західній частині району залягають 
поклади кам'яного вугілля. 

 
Рис. 2.2. Ґрунтовий покрив Львівської області 

У районі найбільш поширеними є чорноземи опідзолені та сірі опідзолені 
ґрунти, в низовинній частині (Мале Полісся) — переважно дерново-підзолисті, 
лучно-болотяні та торфово-болотяні ґрунти, ефективне використання яких 
вимагає розумної меліорації. 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 залягання підґрунтових вод. Мають добру 
структуру і високу родючість. Вміст гумусу — 5—6 %. Дерново-підзолисті 
ґрунти характеризуються на Сокальщині 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, 
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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. 

Даючи господарську оцінку основним ґрунтам Сокальського району, 
зазначимо, 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. 
 Стан навколишнього середовища 

Для аналізу та оцінки поточного стану навколишнього середовища були 
використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. 
Основними джерелами інформації були: Звіт про результати моніторингу 
природного довкілля Львівщини, Екологічний паспорт Львівської області, 
Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Львівській області, 
статистичний щорічник Львівської області, статистичний збірник Довкілля 
Львівської області. В процесі роботи були проаналізовані дані досліджень, що 
здійснювались суб’єктом господарювання.  

Зони санітарної охорони від виробничих будівель до житлової забудови 
(відповідно до вимог п. 14.11.2 ДБН В.2.2-12-2019): 
Ділянка І - ділянка зернозберігального комплексу -  СЗЗ становить 50,0м Клас У. 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.6; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка ІІ - для зберігання та обслуговування с/г техніки – СЗЗ становить 100,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.4; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4) 
Ділянка ІІІ - ділянка під ферми ВРХ до 150 голів – СЗЗ становить 150,0м (Наказ 
МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2г; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
 Ділянка ІV - ділянка під свиноферму на 100 голів – СЗЗ становить 150,0м (Наказ 
МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2а; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка V - ділянка складу с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ МОЗ N 
173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка VІ - ділянка під склади с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ МОЗ 
N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
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Ділянка VІІ - ділянка під склади с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ МОЗ 
N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка VІІІ - ділянка зернозберігального комплексу -  СЗЗ становить 50,0м Клас 
У. (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.6; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.)  
Ділянка ІХ - ділянка під ферми ВРХ до 100 голів -  СЗЗ становить 150,0м (Наказ 
МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2г; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка Х - ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв -  СЗЗ становить 100,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.4; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4)
 Водопостачання - проектоване, централізоване від діючої комунальної 
водопровідної мережі  
 Водовідведення поверхневих дощових вод з території по рельєфу 
здійснюється відкритими лотками з застосуванням масловловлювачів, 
брудовловлювачів та подальшим скидом очищених дощових вод в існуючі 
дощові канави. Водовідведення побутової каналізації з території здійснюється до 
проектованих локальних очисних споруд повної бактеріальної очистки типу 
«Біотал».  
 Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пересувними механізмами 
пождепо.  
  Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів відбувається згідно 
укладеного договору з Острівською сільською радою.  
 Запроектований вид діяльності, не є джерелом шуму та вібрації. Об'єктом 
можливого акустичного впливу може бути територія, безпосередньо прилегла до 
житлової забудови. Допустимі рівні звуку (шуму) на території житлової і 
громадської забудови регламентуються ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму». Шум, створюваний технологічним устаткуванням 
відповідно до паспортних даних не перевищує нормативних показників: рівні 
звуку і вібрації у виробничих приміщеннях – до 75 дБА, на території 
підприємства – 65-70 дБА, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Державні 
санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.039-
99 «Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації».  
 На території проектування проведені всі необхідні інженерні мережі для 
забезпечення функціонування підприємств. Забезпечення проектованих будівель 
та споруд інженерними мережами здійснюватиметься згідно з розроблення 
окремих технічних висновків, погодженнями служб та технічними умовами на 
підключення до інженерних мереж. 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

Сокальський район розташований на крайній півночі Львівської області, 
межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським 
районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з 
Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На 
заході Сокальський район межує із Замосцьким воєводством Республіки 
Польща. На території району знаходиться місто обласного підпорядкування 
Червоноград, якому підлягають м.Соснівка та селище Гірник. Економічне й 
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суспільне життя району тяжіє до Червоноградського промислового вузла, 
навколо якого формується міська агломерація (міські населені пункти: 
Червоноград, Сокаль, Соснівка, Гірник, Жвирка). 

Відстань районного центру до м.Львів становить залізницею 95 км, 
автотрасою - 78 км. 

Географічне розташування району визначає також і важливість його 
геополітичного значення, що передусім зумовлюється прикордонним 
розташуванням Сокальщини та близкістю до стратегічної осі Балтика - Чорне 
море. 

Територія району становить 1573 км2, населення – 91,487 тис. осіб. 
Адміністративно-територіально район поділяється на 4 міські ради, 1 селищну 
раду та 32 сільських рад, які об'єднують 106 населених пункт иі підпорядковані 
Сокальській районній раді. 

Районниим центром є місто Сокаль.  
У межах району зосереджено понад 1,2 млрд тонн вугілля, або 78 % запасів 

Львівсько-Волинського басейну. На території району 110 підприємств, установ. 
Найбільше розвинута вугільна промисловість (9 шахт, Центральна 
збагачувальна фабрика). На Сокальщині 48 с/г агроформувань, 176 фермерських 
господарств, 118 малих підприємств. 

У землеробстві переважають посіви зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь, 
бобові). Значне місце займають технічні культури (цукрові буряки, льон-
довгунець, кормові). 

Згідно інформації Головного управління статистики у Львівській області та 
Екологічного паспорту Львівської області впродовж 2018 року обсяги викидів 
забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне 
повітря області становили 106,7 тис. т, що менше попереднього року на 2,2%. 
Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають 
підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
(52511 т або 48,1% від загальних викидів стаціонарними джерелами по області), 
добування кам’яного та бурого вугілля (36599 т, 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 (50380 т, або 46,2%), Сокальський район (24 тис. т, або 
22,0%), м. Червоноград (13 тис. 326 т або 12,2%) та м. Львів (3995 т, або 3,6%). 
Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: 
повільне впровадження пилогазоочисного обладнання на підприємствах 
енергетики на яких використовується в якості палива – природне вугілля. 
Залишається гострою проблема недотриманням підприємствами технологічного 
режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у 
встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного 
рівня; низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; 
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відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних 
домішок.   

У середньому одним підприємством викинуто 192,8 т забруднюючих 
речовин. З метою охорони атмосферного повітря від забруднення шкідливими 
речовинами, у 2017 році впроваджено 39 повітроохоронних заходів із зменшення 
викидів в атмосферу із загальним обсягом витрат (з початку виконання заходів) 
0,7 млн. грн, що сприяло зменшенню викидів на 32,6 т.  
 Моніторинг за станом поверхневих вод Львівської області здійснює 
Львівське обласне управління водних ресурсів, Державна екологічна інспекція у 
Львівській області, Волинський та Рівненський обласні центри з 
гідрометеорології.  
 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. 
 За 2017 рік у Сокальському районі було забрано 2,2 млн. м3 води з 
природних водних об’єктів та 2,1 млн. м3 з підземних водних об’єктів. 
Водовідведення у поверхневі водні об’єкти по області становить – 167,6 (млн. 
м³), у Сокальському районі – 2,3 млн. м³. Скидання забруднених зворотних вод у 
поверхневі водні об’єкти, по області – 70,8 млн. м³, у Сокальському районі – 1,7 
млн. м³. Потужність очисних споруд становить 2,0 млн. м3. 

Наявність порушених земель у Львівській області становить – 12067 га у 
Сокальському районі – 1917 га, відпрацьованих земель – 8745 га та 766 га, 
відповідно.  

Упродовж 2017 року у Львівській області утворено 2542,1 тис. т відходів (на 
8,4% менше, ніж у 2016 році), у тому числі від економічної діяльності 
підприємств та організацій – 2367,2 тис. т (93,1% від утворених і на 7,0% менше), 
у домогосподарствах – 174,9 тис. т (6,9% і на 23,5% менше). Основна частина 
утворених в області у 2017 році відходів належить до відходів IV класу 
небезпеки. Відходів І-ІІІ класу небезпеки утворено 2645 т, у тому числі І класу – 
40 т, ІІ класу – 503 т, ІІІ – 2102 т. У 2017 році загальний обсяг утилізації відходів 
усіх класів небезпеки становив 603,0 тис. т і порівняно з 2016 роком збільшився 
на 24,9%, обсяг утилізації відходів І-ІІІ класів небезпеки збільшився на 65,4%. 
Частка відходів, які були утилізовані, у загальному обсязі утворених у 2017 році 
становила 23,7%. В області у 2017 році для утилізації відходів було 45 установок 
із загальною потужністю 236,3 тис. т на рік, для спалювання з метою отримання 
енергії – 76 одиниць (161,6 тис. т на рік). У 2017 році у Львівській області у 
розрахунку на одну особу було утворено 1004,1 кг відходів, на 1 км2 – 116,5 т. 
На кінець 2017 року на території Львівської області нараховувалось 153 
спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів. Їх проектні об’єм та 
площа становили відповідно 252,5 млн. м3 та 8,4 млн. м3, залишкові – 62,2 млн. 
м3 та 1,3 млн. м2. На кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об'єктах 
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Львівської області накопичилося 221,5 млн. т відходів. Основна кількість 
відходів, накопичених на кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи 
об'єктах була у Сокальському (56,3% від накопичених в області) та у 
Яворівському районах (19,0%). Основні показники поводження з відходами на 
території Радехівського району за 2018 рік наведені в табл. 3.1. 

Табл. 3.1. – Показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т) 
 2018 

Утворилось 491135 
Отримано зі сторони 1994 

Утилізовано, оброблено (перероблено) 111139 
Спалено 189 

Передано на сторону 387313 
Видалено у спеціально відведені місця та об’єкти 4939 

Видалено у місця неорганізованого зберігання – 
Накопичено протягом експлуатації, у місцях 

видалення відходів 44187 

Отже, основними екологічними проблемами району є: 
– забруднення атмосферного повітря; 
– забруднення поверхневих вод недостатньо очищеними каналізаційними 
стоками; 
– незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів 
систем питного водопостачання й водовідведення;  
– застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідно-
каналізаційних системах;  
– низький рівень використання установлених виробничих потужностей 
централізованих систем; 
– санітарний стан лісів, засмічення лісових масивів, особливо прилеглих до 
автодоріг та населених пунктів; 
– несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів; 
– недостатньо розвинута система роздільного збору ТПВ; 
– слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових 
відходів; 
– недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням 
та захороненням відходів. 
 Охорона здоров’я  

Станом на 2002 рік населення Сокальського району становило 52.4 тис. осіб. 
З 2002 року кількість населення поступово зменшується (рис. 3.1). Станом на 
2019 рік в районі проживає 47,1 тис. осіб. З них жінок – 24705 осіб, чоловіків – 
22420 осіб. 
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Рис. 3.1. Динаміка чисельності населення Сокальського району 

 За 2018 рік у Сокальському районі народилось 379 дітей, померло 697 осіб. 
Природний приріст є від’ємним.  
 Вікова структура населення району представлена в табл. 3.2. 

Табл. 3.2. – Вікова структура населення Сокальського району 
станом на 2019 рік 

Вікові 
групи, 
років 

Міські поселення Сільська місцевість 
Обидві 
статі Чоловіки Жінки Обидві статі Чоловіки Жінки 

0-4 674 343 331 1726 882 844 
5-9 864 437 427 2038 1101 937 

10-14 788 405 383 1837 909 928 
15-19 741 362 379 1746 884 862 
20-24 762 357 405 2252 1195 1057 
25-29 925 422 503 2539 1381 1158 
30-34 998 472 526 2751 1544 1207 
35-39 962 502 460 2327 1208 1119 
40-44 943 452 491 2283 1163 1120 
45-49 926 462 464 2343 1183 1160 
50-54 795 376 419 2330 1126 1204 
55-59 856 359 497 2486 1178 1308 
60-64 868 368 500 2118 955 1163 
65-69 697 294 403 1502 631 871 

Всього 12960 5964 6996 34165 16456 17709 
 Як бачимо з таблиці, у вікових групах від 0 до 40 років для міських поселень 
спостерігається чітка тенденція до переважання осіб чоловічої статті, а у 
старших вікових групах (40-69 років) тенденція міняється на протилежну – 
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переважання кількості осіб жіночої статті. Для сільської місцевості переважання 
осіб жіночої статі спостерігається у вікових групах від 55 до 69 років.  
 Коефіцієнт народжуваності у 2018 році становить 8 дітей на 1000 осіб 
населення (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Коефіцієнти народжуваності у Львівській області 

 Отже, Сокальський район належить до районів з низьким коефіцієнтом 
народжуваності та високим рівнем смертності. Коефіцієнт смертності становить 
14,7 померлих на 1000 осіб населення.  
 Кількість померлих осіб за основними причинами (від хворіб) для 
Радехівського району становлять:  
– деякі інфекційні та паразитарні хвороби – 6; 
– новоутворення – 98; 
– захворювання системи кровообігу – 316; 
– захворювання органів дихання – 23; 
– захворювання органів травлення – 25; 
– зовнішні причини – 35. 
 Протягом 2016-2018 рр. на території Сокальського району простежується 
зменшення захворюваності населення загалом та, зокрема, на хвороби крові, 
нервової системи, хвороби органів дихання, органів травлення та вроджених 
аномалій. Проте, збільшується захворюваність на хвороби шкіри (за даними 
Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА) (рис. 3.3-3.7). 
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Рис. 3.3. Динаміка загальної захворюваності населення Сокальського району 

та хвороб органів дихання, кількість захворювань на 1000 осіб 

 
Рис. 3.4. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на хвороби 

систем кровообігу та хвороб органів травлення, кількість захворювань  
на 1000 осіб 
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Рис. 3.5. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на хвороби 

крові та хвороби ендокринної системи, кількість захворювань на 1000 осіб 

 
Рис. 3.6. Динаміка новоутворень та уроджених аномалій населення 

Сокальського району, кількість захворювань на 1000 осіб 
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Рис. 3.7. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на хвороби 
шкіри та хвороби нервової системи, кількість захворювань на 1000 осіб 

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

з природоохоронним статусом 
Характеристика планової діяльності 

За характеристикою видів використання територія – територія виробничої 
зони сільськогосподарських підприємств. Окрім проектованої інвестиційної 
ділянки (№Х) – територія придорожнього сервісу. 

За містобудівним видом використання: територія зайнята будівлями 
зерноскладів, овочесховищ, тваринницьких ферм та допоміжних будівель і 
споруд, що проектуються до реконструкції та нового будівництва. 

За категорією земель:  
Ділянки І-ІХ - землі с/г призначення (забудовані землі) 
Ділянка Х – Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення (землі транспорту) 
За цільовим призначенням: 
 Ділянки І-ІХ – 01.13. Для іншого сільськогосподарського призначення 
Ділянка Х – 12.11. Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 

сервісу 
В процесі просторового планування території на місцевому рівні, 

дана територія визначена як виробнича, у межах котрої окремі земельні 
ділянки планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані 
підприємства сільського господарства та інших виробничих об’єктів. 
(відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019) 

В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні 
визначаються, як зона сільськогосподарського освоєння 
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/сільськогосподарські підприємства/ (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-
12:2019) 

В процесі містобудівного проектування територій на регіональному 
рівні, проектована територія визначається як зона переважно 
сільськогосподарського використання, яка включає сільськогосподарські 
підприємства. (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019). 

Проектована територія під будівлями складів с/г продукції та 
тваринницьких ферм - землі с/г призначення та іншими допоміжними 
будівлями та спорудами с/г призначення: 

- за функціональним призначенням відноситься до зони 
сільськогосподарського використання (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-
12:2019) 

- категорія земель – землі с/г призначення (забудовані території) 
- цільове призначення земельних ділянок: «01.13. Для іншого 

сільськогосподарського призначення» (відповідно до Класифікації видів 
цільового призначення земель) 

- існуюча поверховість  - одноповерхові будівлі максимальною 
висотою 6,0м  

- максимально допустима проектована поверховість – 
малоповерхова забудова 1-3 поверхи.  

- максимально-допустима висота проектованих будівель та споруд 
– 49,0м (для зерно-зберігальних силосів), решта 12,0м (технологічне 
обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні 
труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком 

- висота проектованих будівель – відповідно до рішень 
технологічного проектування. 
Щхоронні зони інженерних мереж 
- мережа ЛЕП 10кВ та трансформаторна з охоронною зоною 10,0м в кожну 

сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про 
затвердження Правил охорони електричних мереж» 

- мережа ЛЕП 0,4кВ з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно 
до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил 
охорони електричних мереж» 

- мережа водопостачання (Ø530 та Ø426) з охоронною зоною 10,0м в кожну 
сторону відповідно до п.11.1.18 ДБН Б.2.2-12-2019. 

- запроектовані локальні очисні споруди побутової каналізації (установки 
«Біотал потужністю до 5,0 м³/доб.) з СЗЗ - 5,0м (відповідно до сертифікату та 
санітарно-гігієнічного висновку на продукцію 

Санітарно-захисні зони 
Ділянка І - ділянка зернозберігального комплексу -  СЗЗ становить 50,0м 

Клас У. (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.6; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 
Ділянка ІІ - для зберігання та обслуговування с/г техніки – СЗЗ становить 

100,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.4; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. 
дод.4) 
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Ділянка ІІІ - ділянка під ферми ВРХ до 150 голів – СЗЗ становить 150,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2г; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

 Ділянка ІV - ділянка під свиноферму на 100 голів – СЗЗ становить 150,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2а; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

Ділянка V - ділянка складу с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ МОЗ 
N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

Ділянка VІ - ділянка під склади с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ 
МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

Ділянка VІІ - ділянка під склади с/г продукції -  СЗЗ становить 50,0м (Наказ 
МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

Ділянка VІІІ - ділянка зернозберігального комплексу -  СЗЗ становить 50,0м 
Клас У. (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.6; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.)  

Ділянка ІХ - ділянка під ферми ВРХ до 100 голів -  СЗЗ становить 150,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.2г; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р.) 

Ділянка Х - ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв -  СЗЗ становить 
100,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5 п.4; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. 
дод.4) 

 Відстані від об'єктів до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови 
(краю профілів проїздів): 

- на території господарського двору відсутні вулиці з червоними лініями 
- лінія регулювання забудови на віддалі 3,0м від краю проїзду 
 На проенктованій території пропонується розмістити ділянки зі 

слідуючими видами діяльності та санітарно-захистними зонами: 
Ділянка №6 (проектована) «ділянка зерноскладу» - СЗЗ становить 50,0м 

(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. 
дод.6) 

Ділянка №7 (проектована) «ділянка овочевого складу» - СЗЗ становить 50,0м 
(Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4 клас У; Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. 
дод.6) 

Ділянка №8 (проектована) «ділянка ферми ВРХ потужністю до 300 голів» - 
СЗЗ становить 150,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5) 

Ділянка №10 (проектована) «ділянка свиноферми потужністю до 100 голів» 
- СЗЗ становить 150,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5) 

Ділянка №11 (проектована) «ділянка ферми ВРХ потужністю до 150 голів» - 
СЗЗ становить 150,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.5) 

Ділянка №12 (проектована) «СТО легкових автомобілів» - СЗЗ становить 
20,0м (за т.15.5 ДБН В.2.2-12-19 відповідно до п.10.8.15) 

В процесі просторового планування території на місцевому рівні, дана 
територія визначена як виробнича, у межах котрої окремі земельні ділянки 
планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані 
підприємства сільського господарства та інших виробничих об’єктів. 
(відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019) 
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В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні 
визначаються, як зона сільськогосподарського освоєння /сільськогосподарські 
підприємства/ (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019) 

В процесі містобудівного проектування територій на регіональному рівні, 
проектована територія визначається як зона переважно 
сільськогосподарського використання, яка включає сільськогосподарські 
підприємства. (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019). 

Проектована ділянка під будівлями складів с/г продукції та 
тваринницьких ферм - землі с/г призначення та іншими допоміжними 
будівлями та спорудами с/г призначення: 

- за функціональним призначенням відноситься до зони 
сільськогосподарського використання (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019) 

- категорія земель – землі с/г призначення (забудовані території) 
- цільове призначення земельної ділянки: «01.13. Для іншого 

сільськогосподарського призначення» (відповідно до Класифікації видів 
цільового призначення земель) 

За функціональним використанням територію кожного підприємства 
розподілено на зони: 
– передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства та в її межах); 
– виробничу; 
– підсобну; 
– складську. 

При визначенні розмірів передзаводських зон підприємств враховано 
розрахункову кількість машино-місць на автостоянках для тимчасового 
зберігання автомобілів, стоянок грузового автотранспорту та благоустрою 
вхідної території. 

Детальний план території передбачає раціональне планування з метою 
створення сприятливих умов для виробництва, праці та відпочинку працюючих 
і населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних 
інвестиціях та експлуатаційних витратах. При розробці передбачено:  
– планувальний зв'язок виробничої та сельбищної зон. Зонування виробничої 
території на окремі її види: виробничу основну, складську, адміністративну та 
ін.;  
– максимальну кооперацію сільськогосподарських підприємств на єдиній 
земельній ділянці та організацію загальних об'єктів підсобного та 
обслуговуючого призначення;  
– розміщення підприємств, будинків та споруд з дотриманням мінімальних, 
зооветеринарних, санітарних та протипожежних розривів між ними та з 
максимально можливим блокуванням будівель та споруд;  
– створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням 
природнокліматичних, геологічних та інших місцевих умов;  
– задоволення комплексних технологічних та інженерно-технічних умов;  
– надійний захист навколишнього середовища (ґрунту, атмосферного повітря, 
підземних вод, поверхневих водойм тощо) від хімічного та біологічного 
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забруднення виробничими відходами і викидами в атмосферу та захист від 
шуму;  
– високу техніко-економічну ефективність планувальних рішень;  
– виконання будівельно-монтажних робіт індустріальними методами;  
– відновлення земель, порушених при будівництві, та збереження і подальше 
використання знятого родючого шару ґрунту;  
– концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці;  
– максимальне використання існуючих основних виробничих фондів, будівель, 
споруд, інженерних мереж та елементів благоустрою;  
– покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-захисних зон, 
підвищення архітектурного рівня забудови;  
– організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту;  
– техніко-економічну ефективність планувальних рішень.  

Для підприємств, передбачено впровадження більш досконалої технології 
виробництва, використання більш ефективних методів та установок для 
уловлювання виробничих викидів та утилізації. 

Проектована територія забезпечена паркувальними місцями для 
службового, гостьового та вантажного транспорту, а також велопарковкою біля 
АПК. Паркувальні місця розраховано відповідно до т.10.8 ДБН В.2.2-12-2019. 

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж: 

- транспорту – відсутні 
- зв’язку – відсутні 
- мережа ЛЕП 10кВ та трансформаторна з охоронною зоною 10,0м в кожну 

сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про 
затвердження Правил охорони електричних мереж» 

- мережа ЛЕП 0,4кВ з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно 
до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил 
охорони електричних мереж» 

- мережа водопостачання (Ø530 та Ø426) з охоронною зоною 10,0м в кожну 
сторону відповідно до п.11.1.18 ДБН Б.2.2-12-2019. 

- запроектовані локальні очисні споруди побутової каналізації (установки 
«Біотал потужністю до 5,0 м³/доб.) з СЗЗ - 5,0м (відповідно до сертифікату та 
санітарно-гігієнічного висновку на продукцію 

Характеристика оцінки впливу на довкілля планової діяльності 
Негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти 

навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається. 
Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення водного, повітряного, ґрунтового середовищ, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності наведено у табл. 4.3. 
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Табл. 4.3. – Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу  
Сфери 

охорони 
довкілля 

Можливі наслідки виконання ДДП 

Атмосферне 
повітря 

Будівництво та реконструкція зернозберігального комплексу, 
тваринницьких ферм, складів с/г продукції У-ІУ класу 
шкідливості, АПК та іншого допоміжного технологічного 
обладнання буде зумовлювати вплив на повітряне середовище 
збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи 
основної будівельної техніки, від зварювальних робіт на 
майданчику будівництва, фарбувальних робіт, при виконанні 
земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в 
незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.  
Експлуатація нових (реконстуйованих) приміщень та споруд 
не призведе до утворення стаціонарних джерел значних 
викидів забруднювальних речовин.  

Водне 
середовище 

Водопостачання об’єктів проектування буде здійснюватись 
від централізованої комунальної мережі по влаштованому 
водопроводу, побутове водовідведення – по каналізаційній 
мережі в локальні очисні споруди бактеріальної очистки типу 
«Біотал» зі скидом зворотних вод в сухі канави. Поверхневі 
води (атмосферні опади) перед скиданням у відстійник стічних 
вод (відкрита водойма) очищуються через існуючі 
брудовловлювачі та масловловлювачі. Створення інших 
додаткових впливів не передбачається. Концентрація 
забруднювальних речовин не перевищуватиме встановлені 
нормативи.  

Ґрунтове 
середовище  

Будівництво, виробничих, складських приміщень буде 
супроводжуватись тимчасовим складуванням будівельних 
відходів. 
Ґрунтовий покрив може зазнавати трансформації під час 
будівництва та руху транспортних засобів.  
При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення 
неорганічних забруднених стоків, які можуть потрапити в 
ґрунт, не передбачається. Викиди забруднювальних речовин 
не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

Рослинний та 
тваринний 

світ 

Рослинний і тваринний світ розглянутої території з точки зору 
збереження біологічного різноманіття цінності не 
представляє. Виробнича діяльність не порушить сформоване 
середовище проживання тварин. Проектом не передбачено 
відчуждення сільськогосподарських, лісогосподарських, 
водогосподарських земель для розширення проммайданчика. 
Можливим впливом буде порушення рослинного покриву.  
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Акустичний 
вплив 

Шумове забруднення в період будівельних робіт буде 
спричинене роботою будівельної техніки та матиме 
тимчасовий характер. Під час діяльності підприємства рівень 
технологічного шуму не перевищуватиме 75 дБ. 
Джерелами шуму та вібрації у виробничих приміщеннях буде 
робота технологічного обладнання, вентиляційні системи. 

Геологічне 
середовище 

Вплив буде здійснюватися при розробці будівельного 
майданчика, влаштуванні фундаменту. 

Світлове, 
теплове та 
радіаційне 

забруднення 

Світлового та радіаційного забруднення не очікується.  

Отже, найбільший вплив на атмосферне повітря буде спостерігатись при 
проведенні будівельних робіт, можливим ризиком буде тимчасове забруднення 
атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту, будівельної 
техніки та зварювальними аерозолями.  

При виконанні проектних рішень детального плану території вплив на 
ґрунтове середовище буде зумовлюватись трансформацією ґрунтів при 
будівництві об’єктів, русі транспортних засобів, в разі неправильного 
поводження з відходами.  
 Будівельні відходи збиратимуться у відповідні контейнери, які по мірі 
накопичення будуть вивозитись спеціалізованим автотранспортом. Утримання 
території об’єкту та місць видалення відходів з контейнерами відповідає 
вимогам ДСанПіН 145-11 (457/19195) «Державні санітарні норми і правила 
утримання територій населених місць».  
 Виконання виробничої програми пов’язане з утворенням виробничих 
відходів, що утворюються на різних технологічних етапах. Всі типи утворених 
відходів вивозяться спеціалізованим підприємством згідно укладених договорів. 

Забруднення ґрунту в процесі експлуатації проектованого об’єкту не буде 
відбуватись. Неорганізовані забруднені стоки, які можуть потрапити в ґрунт не 
передбачаються. Викиди забруднювальних речовин не вплинуть на геохімічний 
склад ґрунту. Негативний вплив на надра не передбачається. У районі 
розташування підприємства і на прилеглих територіях відсутні залягання 
корисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не 
передбачаються. Діяльність підприємств не передбачає зростання існуючих 
статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені. 

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення 
будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-
навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, 
дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші. 

Будівельні роботи можуть спричиняти незначне підвищення шумових 
рівнів. Такий вплив буде мати тимчасовий локальний характер і не призведе до 
значного шумового та вібраційного забруднення.  
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Шумовий вплив при експлуатації буде створюватись внаслідок проїзду 
транспорту, роботі технологічного обладнання, вентиляційних систем, 
пилогазоочисного обладнання. Перевищень допустимих норм не очікується. На 
виробничих територіях та в приміщеннях не передбачено встановлення 
обладнання, яке б могло являтись джерелами іонізуючих випромінювання. 
Додаткового світлового та теплового забруднення від планової діяльності не 
передбачаються. 

Вплив на рослинний покрив можливий внаслідок механічних порушень 
території в зоні проведення будівельних робіт, порушень ґрунтового покриву, а 
також витоптування рослинного покриву на прилеглих до будівництва 
територіях. 

В зоні проектованої ділянки території з природоохоронним статусом 
відсутні. Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки 
реалізації планової діяльності для довкілля транскордонних територій, у тому 
числі здоров’я населення, не очікуються. 

З метою дотримання вимог санітарного, екологічного та 
природоохоронного законодавства при урахуванні державних, громадських, і 
приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 
територій, в складі даного проекту розроблені планувальні обмеження.  

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 

 Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та нормативно-правової бази України документ державного 
планування повинен враховувати ряд зобов’язань:  
– просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних 
санітарно-захисних зон, санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, 
протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) обʼєктів транспорту, 
звʼязку, енергетичної системи, інженерних комунікацій тощо згідно вимог 
чинного законодавства; 
– 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;  
– забезпечення процедури ОВД для об’єктів, розташованих в межах території 
населеного пункту, і щодо яких законодавством передбачена така процедура у 
відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
– проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності 
та цілісності природних об'єктів і комплексів;  
– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

37  

основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, 
природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 
природного середовища;  
– забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану населеного 
пункту, детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 
– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 
діяльності на навколишнє природне середовище; 
– оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 
негативно впливають на екологічну ситуацію;  
– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 
заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на 
охорону довкілля; 
– забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною 
очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів у 
відповідності до «Методики роздільного збирання побутових відходів», 
затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 №133; 
– видалення зелених насаджень здійснювати з урахуванням вимог Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; 
– здійснення повноцінної компенсаційної висадки зелених насаджень, які 
підлягатимуть видаленню згідно з вимогами ст. 28 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів»; 
– при плануванні та виконанні озеленення дотримуватися вимог ДБН Б.2.2-
5:2011, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житловокомунального господарства України від 10.04.2006 № 105. 
 Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо 
охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 
середовища.  
 Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях схем і 
проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів 
економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів 
території.  
 Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища 
забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система 
державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і 
благоустрою населених пунктів. 
 Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної 
ділянки на якій планується будівництво об’єктів.  
 Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 
рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 
санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 
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забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій.  
 Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища: 
– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 
– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях 
забудови; 
– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 
історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 
– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 
водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських 
пляжів тощо. 
 Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення 
передбачені такі зобов’язання: 
– отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел; 
– контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і 
кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин; 
– порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами 
гранично допустимих викидів і технологічними нормативами; 
– здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу. 
 Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 
середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 

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 10.01.2011 № 29) наслідки для 
довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні наслідки для 
флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту 
(включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки 
життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів 
культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 
безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення 
атмосфери при будівництві та експлуатації 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 
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соціальноекономічні умови. Кумулятивні наслідки – нагромадження в 
організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх 
використання.  

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. 

Виконання детального плану території господарського двору по 
вул.Шевченка в с.СБережне Острівської сільської ради (за межами населеного 
пункту) Сокальського району Львівської області негативного впливу на довкілля 
та здоров’я населення не передбачає. В результаті реалізації проекту для 
повітряного, геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища, 
флори та фауни не передбачається значного негативного впливу. 

Детальну оцінку кумулятивного впливу можна буде здійснити на 
подальших етапах проектування на основі моніторингових даних, отриманих 
вже під час експлуатації проектованих об’єтів. Ймовірність того, що реалізація 
документу державного планування спричинить можливі впливи на довкілля або 
здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, є незначною.  

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 
взаємодії двох 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. Короткострокові наслідки будуть 
проявлятися внаслідок будівництва проектованих виробничих, складських 
приміщень та об’єктів і полягатимуть в накопиченні будівельних відходів, 
забрудненні атмосферного повітря будівельними роботами. Під час будівництва 
основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами 
автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити 
мікроклімат проектованої території. Вплив викидів на довкілля від транспорту, 
будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в 
період ведення будівельно-монтажних робіт. 

Середньострокові та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) можуть 
проявлятися у разі неправильного поводження з об’єктами проектування, 
функціонуванням застарілого обладнання. Можливими наслідками при цьому є 
збільшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, потенційне 
забруднення водного та ґрунтового середовищ.  
 Очікується позитивний вплив, який полягає в проектних рішеннях 
детального плану, а саме в підключенні проектованих приміщень до мережі 
водопостачання та водовідведення, забезпечення очищення стічних вод, 
систематичного збору виробничих відходів, створення санітарно-захисних смуг 
з дерев та чагарників навколо виробничих приміщень. 
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 Реалізація детального плану території буде мати позитивний вплив на 
соціально-економічний розвиток території.  
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа  

державного планування 
З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

детальному плані території передбачено виконати ряд планувальних та 
технічних заходів. Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути 
виконаний через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-
епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених 
державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони 
навколишнього середовища. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення 
екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при 
будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні 
високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне 
обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо.  

Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі 
розроблення проекту містобудівної документації і рекомендацій що виникли в 
результаті виконання СЕО. 

Охорона повітряного середовища  
 Вплив на атмосферне повітря буде існувати в період будівництва об’єктів 
та при їх експлуатації.  

Для здійснення будівельних poбiт (в активний період будiвництва) 
застосовується будівельна техніка (автомобільний кран, екскаватори; 
бульдозери; автокрани та інша техніка), яка здійснює тимчасовий негативний 
вплив на атмосферне повітря.  
 Вся будівельна техніка та автомобiлi працюють на дизельному паливі, що 
за6езпечує зменшення витрат палива – в середньому  на 35-50% порівняно з 
бензиновими двигунами (викиди шкідливих речовин кг на 1000 л 
(дизельнi/бензиновi двигуни): СО – 25/200; СхНх – 8/25; NOx – 36/20); сумарна 
кiлькiсть токсичних речовин, що видiляється пiд час роботи дизеля, практично у 
2,5 рази менша, нiж у бензинового двигуна. Тому заходи, щодо охорони 
атмосферного повітря повинні бути спрямовані на: 
– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною 
вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через 
зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої; 
– контроль за точним дотриманням технології провадження будівельних робіт; 
– виключення роботи машин та механізмів на холостому ході; 
– використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього 
згорання, що мають відповідні сертифікати щодо викидів шкідливих газів; 
– дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;  
– підтримка повної технічної готовності обладнання;  
– збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;  
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– збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному 
стані; 
– влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, 
використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу. 
 Для таких об’єктів організовані санітарно-захисні зони, а для захисту і 
оздоровлення повітряного басейну повинні бути передбачені наступні заходи: 
– організація та благоустрій санітарно-захисних зон, озеленення їх площі не 
менше 60% (згідно п. 5.13 ДСП №173-96); з боку селбещної території  необхідно 
передбачати  смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а 
при ширині зони до 100 м – не менше 20 м; 
– застосовування новітніх технології, які дозволяють зменшити викиди 
забруднювальних речовин; 
– перенесення існуючих джерел викидів забруднювальних речовин в середину 
виробничих майданчиків; 
– встановлення пилогазоочисного устаткування; 
– використання вентиляційного устаткування обладнаного глушниками; 
– оснащення вентиляційних установок системами відбору проб; 
– контроль за щільністю обшивки котлів, газоходів, справністю клапанів; 
– підтримувати температуру газопилового потоку в установлених параметрах; 
– контроль за герметичністю технологічного устаткування; 
– контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря; 
– забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та 
ефективності роботи газоочисних установок; 
– моніторинг стану атмосферного повітря на території населеного пункту. 
 Для запобігання негативного впливу на повітряне середовище шкідливих 
викидів від згорання органічного палива в котельні потрібно підібрати сучасне 
обладнання, яке буде забезпечувати нормативні показники викидів, які не 
перевищують гранично допустимі. 
 Охорона водного середовища 
 Для запобігання негативного впливу на водне середовище забруднені стічні 
води потрапляють каналізаційною мережею в очисні споруди повної 
бактеріологічної очистки. 
 При будівництві та експлуатації об’єктів повинні бути передбачені наступні 
заходи: 
– влаштування будівельного майданчику з твердим покриттям та оснащення 
робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових та 
будівельних відходів; 
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунти, зливання паливно-
мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця; 
– передбачити очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин; 
– налагодження сучасної системи дощового каналізування; 
– облаштування ділянок водопровідних споруд; 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

42  

– прокладка зовнішніх та внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання 
можливості витоку води з них у ґрунт і забезпеченням контролю комунікацій, їх 
ремонту, скидання аварійних вод; 
– дотримувати встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, а 
також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території; 
– дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання; 
– забезпечення повної бактеріологічної очистки стічних вод; 
– недопускання потрапляння недостатньо-очищених та забруднених стічних вод 
у водні об’єкти. 

Методи і ступені очищення стічних вод повинні визначатися в залежності 
від місцевих умов з урахуванням можливого використання очищених стічних 
вод для сільськогосподарських потреб та повинні забезпечувати екологічну 
безпеку. 
 Охорона ґрунтового середовища 
 З метою забезпечення нормативного стану земельних ресурсів та 
ґрунтового середовища в період виконання проектних рішень детального плану 
території передбачаються такі заходи: 
– обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 
– складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 
наступним використання його при рекультивації, відновленні благоустрою; 
– вертикальне планування будівельного майданчика; 
– забезпечення розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній 
ділянці з твердим покриттям; 
– контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 
засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів; 
– заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками; 
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунтове середовище; 
– забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території 
будівельного майданчика; 
– проведення геохімічного обстеження території та, при необхідності, 
проведення санації забруднених ділянок; 
– запровадження регулярного санітарного очищення території; 
– дотримання вимог щодо санітарного очищення території; 
– проведення рекультивації порушених ділянок; 

Шумозахисні заходи: 
– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного 
обладнання; 
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-
акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих стін 
і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами 
шуму та вібрацій; 
– озеленення території. 

Заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки: 
– створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне 
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обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; 
– суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до 
Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону 
України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні; 
– дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки на 
робочих місцях; 
– оснащення будівель первинними засобами пожежогасіння та пожежним 
інвентарем. 

Плануються наступні завчасні заходи щодо недопущення виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру:  
– проведення огляду обладнання, конструкцій та споруд на предмет їх 
працездатності;  
– проведення своєчасного капітального і поточного ремонту;  
– автоматизація складних технологічних процесів;  
– проведення інструктажів, перевірка знань і підвищення кваліфікації 
працюючих. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт забороняється: 
– випуск стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або 
виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику; 
– знищення на будівельному майданчику дерево-чагарникової рослинності якщо 
це не передбачено проектною документацією; 
– застосування речовин, які призводять до погіршення мікроклімату; 
– скидання відходів і сміття в зонах житлової забудови; 
– злив паливно-мастильних матеріалів у місця, не призначені для цього. 

З метою охорони рослинного покриву при виконанні проектних рішень, 
проектом необхідно передбачити:  
– максимальне збереження зелених насаджень, які мають задовільний та 
хороший стан; 
– огородження дерев'яними коробами дерев, що залишаються в межах забудови 
з метою збереження їх від пошкоджень та створення сприятливих умов для їх 
життєдіяльності;  
– висадку дерев, чагарників, улаштування газонів. 
 Проектом детального плану території передбачено її благоустрій та 
озелення. Зелені насадження розмішуються на всій території виробничої зони та 
включають газони, поодинокі, групові та лінійні посадки дерев та чагарників, 
елементи квіткового оформлення. Озелененню підлягають вільні від забудови та 
покриття ділянки, а також санітарно-захисні зони та ділянки по периметру 
території сільськогосподарських підприємств у вигляді зелених огорож. Для 
зелених насаджень на території підприємства та в санітарно-захисних смугах 
передбачено місцеві типи рослин з урахуванням їх санітарно-захисних, 
декоративних якостей та стійкості до виробничих викидів. В зоні розміщення 
будівель, які потребують чистого повітря, а також в місцях забирання повітря 
забороняється посадка дерев, які забруднюють навколишню територію насінням 
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(пластівці, волокнисте насіння тощо) або викликають алергію у обслуговуючого 
персоналу та населення, яке мешкає в цій зоні. 
 При дотриманні всіх правил експлуатації та будівництва об’єктів вплив на 
навколишнє середовище буде мінімальний. 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 
«Детальний план території господарського двору по вул.Шевченка в с.Бережне 
(за межами населеного пункту Острівської сільської ради Сокальського району 
Львівської області» були прийняті наступні перспективи для вивчення наявних 
альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище: 

Альтернатива 1. 
Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних 

технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району 
розташування. 

Альтернатива 2 (нульова альтернатива).  
Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території, проте, 
ускладнить подальший сталий розвиток населеного пункту. 

Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки 
планова діяльність буде проводитись в межах існуючої виробничої зони села, де 
ця діяльність діяла по сьогодні. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 
доцільність і прийнятність проектних рішень детального плану та обґрунтування 
заходів щодо охорони атмосферного повітря, водного та ґрунтового середовища, 
заходів щодо охорони праці та пожежної безпеки, ландшафтно-планувальних 
заходів з метою забезпечення охорони навколишнього середовища, надано 
прогноз впливу на оточуюче середовище з урахуванням природних, соціальних 
та техногенних умов в період будівництва та функціонування будівель і споруд. 
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 
санітарним нормам і правилам України, законодавству в сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 
 При здійсненні стратегічної екологічної оцінки було проаналізовано в 
регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою 
розміщення планової діяльності, включаючи характеристику кліматичних умов,  
поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та 
ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного 
середовища; розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх 
використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення 
атмосферного середовища; оцінено можливі зміни в природних та 
антропогенних екосистемах; проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання 
підземних вод; розглянуто способи ліквідації наслідків.  
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 
 Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, 
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 
прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій 
для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та 
дотримання вимог екологічної безпеки. 
 При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 
передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. 
Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 
детального плану території, а також заходів, передбачених цільовими 
регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного 
середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного 
середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 
санітарно-гігієнічних умов проживання населення. 
 Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення 
стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в регіональних 
програмах, що були прийняті Львівською обласною радою та Сокальською 
районною радою. 
 На території Львівської області були затверджені такі регіональні програми: 
– Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки; 
– Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2009-2020 
роки; 
– Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена 
розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації; 
– Програми охорони навколишнього середовища на території Сокальського 
району на 2019-2020 роки. 
 При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 
документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників 
чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати контроль 
за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів 
інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, 
розвитку озеленених територій проектним рішенням. Порівняння цих даних між 
собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової 
забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і 
періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що 
дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на 
комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх 
усуненню. 
 Контролю підлягають санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, які 
повинні відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів» ДСП № 173-96, з обов’язковим 
виконанням заходів визначених розділом «Оцінка впливу на довкілля». 
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 Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з метою 
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва 
і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та 
наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.  
 Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та 
експлуатації об’єктів. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких 
має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний 
моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: 
будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації. Моніторинг включає, 
але не обмежується наступними етапами:  
– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 
певних аспектів;  
– встановлення ключових параметрів моніторингу;  
– візуальний огляд; 
– регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження; 
– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив 
об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.  
 Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього 
моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи 
Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та 
Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, 
представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими 
компаніями. Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та 
контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням 
інших зацікавлених сторін.  
 В сфері охорони повітряного басейну необхідно виконувати перевірку: 
– виконання планувальних заходів (зміни в планувальній організації території, 
спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального 
зонування; створення та озеленення нормативних санітарно-захисних зон для 
промислових підприємств та інших виробничо-комунальних об'єктів; 
перенесення за межі території або закриття підприємств та інших об'єктів, що 
мають шкідливі викиди в атмосферу; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг 
для транзитного транспорту; створення системи захисного озеленення); 
– виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових 
мало- та безвідходних технологій на об’єктах промисловості, модернізація 
існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження теплових установок з 
використанням альтернативних джерел енергії, тощо). 
 Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних 
показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих 
результатів (табл. 9.1). 
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Табл. 9.1. – Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДПТ 

№ Індикатор 

1 Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних і пересувних джерел 

2 Індекс забруднення атмосфери 
3 Обсяги використання питної води 
4 Обсяги скидання зворотних вод 
5 Якість зворотних вод на випуску з очисних споруд 
6 Обсяги утворення побутових та виробничих відходів 
7 Рівень благоустрою та озелення території 
8 Стан ґрунтового покриву на території 

 Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 
громадськості. Моніторинг може бути використаний для: 
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 
інформацію про реалізацію плану; 
– 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 план виконується відповідно до затвердженого документа, 
включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення 
несприятливих наслідків. 
 Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 
можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що 
не були передбачені раніше. Підсумки моніторингу підводяться один раз на 
півроку у вигляді піврічних звітів. 

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

Даний розділ не розглядається, адже виконання даної містобудівної 
документації  не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ця ділянка 
розташована на значній відстані від межі сусідніх держав. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації 
Метою стратегічної екологічної оцінки Детального плану території 

господарського двору по вул.Шевченка в с.Бережне Острівської сільської ради 
(за межеми населеного пункту) Сокальського району Львівської області є 
необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного 
планування, сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 
навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я 
населення, а також інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 
затвердження документів державного планування з врахуванням сучасного 
стану території, деталізації архітектурно-планувальних рішень раніше 
розробленої містобудівної документації.  
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Даним детальним планом опрацьована територія господарського двору по 
вул.Шевченка в с.Бережне Острівської сільської ради (за межеми населеного 
пункту) Сокальського району Львівської області площею 16,1 га.  

Містобудівна документація «Детальний план території господарського 
двору по вул.Шевченка в с.Бережне Острівської сільської ради (за межеми 
населеного пункту) Сокальського району Львівської області» розроблена на 
підставі наступних вихідних даних: 
1. Розпорядження голови Сокальської РДА від 11 грудня 2018р. №793. 
2. Вигопіювання з генерального плану с.Бережне 
3. Топогеодезичної зйомки /2019р./ представленої замовником та погодженої на 
предмет наявності інженерних мереж. 
5. Завдання на проектування 
6. Правовстановчих документів на об*єкти нерухомого майна 
 Даним детальним планом передбачається: 
Ділянка І: ділянка зернозберігального комплексу. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 2.0га 
1. Реконструкція зерноскладу за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
2. Реконструкція току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13А, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
3. Реконструкція критого току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13А, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
4. Нове будівництво зернозберігального комплексу зі зберіганням зерна в силосах 
за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво АПК за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
6. Нове будівництво вагової за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
7. Нове будівництво операторської за адресою: вул.Шевченка №13А, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
8. Реконструкція забійного пункту під будинок охорони за адресою: 
вул.Шевченка №13А, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка ІІ: для зберігання та обслуговування с/г техніки. Цільове призначення: 
01.13 "Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.1га 
1. Реконструкція конюшні під реммайстерню с/г техніки за адресою: 
вул.Шевченка №13, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
2. Нове будівництво боксів для зберігання с/г техніки за адресою: вул.Шевченка 
№13, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
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Ділянка ІІІ: ділянка під ферми ВРХ до 150 голів. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.63га 
1. Реконструкція нежитлової будівлі під ферму ВРХ за адресою: вул.Шевченка, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
2. Нове будівництво ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво складу кормів на території ферми ВРХ за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
4. Нове будівництво АПК на території ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
5. Нове будівництво гаражу спецтехніки на території ферми ВРХ за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
Ділянка ІV: ділянка під свиноферму на 100 голів. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 0.65га 
1. Реконструкція складу під свиноферму за адресою: вул.Шевченка №14, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
2. Нове будівництво свиноферми за адресою: вул.Шевченка №14, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво АПК на території свиноферми за адресою: вул.Шевченка 
№14, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
4. Нове будівництво будівлі охорони на території свиноферми за адресою: 
вул.Шевченка №14, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка V: ділянка складу с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для іншого 
сільськогосподарського призначення". Площа 0.3га 
1. Реконструкція силосного складу під склад с/г продукції (овочевий) за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
2. Нове будівництво АПК та будинку охорони на території складу с/г продукції 
(овочевий) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
Ділянка VІ: ділянка під склади с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.91га 
1. Реконструкція ферми ВРХ під склад с/г продукції (овочеві-фрукти) за адресою: 
вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського 
району, Львівської області 
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2. Нове будівництво складу на території складу с/г продукції (овочеві-фрукти) за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
3. Нове будівництво АПК на території складу с/г продукції (овочеві-фрукти) за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
4. Нове будівництво будинку охорони на території складу с/г продукції (овочеві-
фрукти) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво реммайстерні на території складу с/г продукції (овочеві-
фрукти) за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
Ділянка VІІ: ділянка під склади с/г продукції. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 0.45га 
1. Реконструкція ферми ВРХ під склад с/г продукції (овочеві-фрукти) за адресою: 
вул.Шевченка №15, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
Ділянка VІІІ: ділянка зернозберігального комплексу. Цільове призначення: 01.13 
"Для іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.15га 
1. Реконструкція зерноскладу за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
2. Реконструкція критого току під зерносклад за адресою: вул.Шевченка №13Б, 
за межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, 
Львівської області 
3. Нове будівництво зернозберігального комплексу зі зберіганням зерна в силосах 
за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
4. Нове будівництво АПК на території зернозберігального комплексу за адресою: 
вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
5. Нове будівництво будинку охорони на території зернозберігального комплексу 
за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області 
6. Нове будівництво АЗП (авто-заправочного пункту) на території 
зернозберігального комплексу за адресою: вул.Шевченка №13Б, за межами 
с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
Ділянка ІХ: ділянка під ферми ВРХ до 100 голів. Цільове призначення: 01.13 "Для 
іншого сільськогосподарського призначення". Площа 1.01га 
1. Реконструкція нежитлової будівлі під склад кормів на території ферми ВРХ за 
адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської ради, 
Сокальського району, Львівської області 
2. Нове будівництво ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне 
Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської області 
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3. Нове будівництво АПК на території ферми ВРХ за адресою: вул.Шевченка, за 
межами с.Бережне Острівської сільської ради, Сокальського району, Львівської 
області 
Ділянка Х (інвестиційна): ділянка для відстою фур та відпочинку водіїв. Цільове 
призначення: 12.11 "Для розміщення та експлуатації обєктів дорожнього 
сервісу". Площа 0.78га 
1. Нове будівництво площадки для відстою фур з санітарно-побутовими 
будівлями за адресою: вул.Шевченка, за межами с.Бережне Острівської сільської 
ради, Сокальського району, Львівської області  
 У звіті про стратегічну екологічну оцінку документа державного 
планування проведено оцінку наслідків виконання детального плану на 
навколишнє природне середовище, у тому числі для здоров’я населення та 
зобов’язань у сфері охорони довкілля і заходів, що передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 
документа державного планування, а також заходів щодо моніторингу цих 
наслідків.  
 На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів 
досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населеного пункту, 
території проектування, стан довкілля та умови життєдіяльності населення на 
територіях, що ймовірно зазнають впливу внаслідок виконання документа 
державного планування. Стан навколишнього природного середовища території, 
що розглядається, характеризується як задовільний.  
 Наслідки для навколишнього середовища, що ймовірно будуть проявлятися 
внаслідок виконання детального плану території полягають в забрудненні 
атмосферного повітря внаслідок будівництва нових виробничих та складських 
приміщень, експлуатації даного підприємства зі створенням стаціонарних 
джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, впливів на 
водне та ґрунтове середовище при розробці будівельного майданчика; 
прокладанні комунікацій, будівництві та влаштуванні об’єктів, зберіганні 
твердих відходів, утворенні забруднених стічних вод, акустичному забрудненні 
довкілля внаслідок роботи технологічного устаткування, проїзду транспорту, 
будівельних роботах. 
 З метою охорони навколишнього природного середовища у даному проекті 
детального плану території передбачено виконати ряд планувальних та 
технічних заходів: заходи щодо охорони атмосферного повітря, щодо захисту 
водного та ґрунтового середовищ, шумозахисні заходи, заходи щодо охорони 
праці та пожежної безпеки, заходи щодо благоустрою та озеленення території. 
Заходи, передбачені для пом’якшення негативного впливу документом 
державного планування дозволять мінімізувати негативні впливи на довкілля. 
 Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення 
моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення, які 
представлені в регіональних програмах. Транскордонних наслідків виконання 
документу державного планування та наслідків для природо-заповідних 
територій не очікується.  
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Список використаних джерел 

1. Генеральний план села Бережне Сокальського району Львівської області. 
2. Дані Департаменту охорони здоров’я ЛОДА про захворюваність 

населення та поширеність в період 2013-2018 рр. на території Львівської області. 
3. Довкілля Львівської області. Статистичний збірник. – м. Львів, 2018. 
4. Екологічний паспорт Львівської області. – м. Львів, 2017. 
5. Екологічний паспорт Львівської області. – м. Львів, 2018. 
6. Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини. – м. 

Львів, 2019. 
7. Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена 

розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації. 
8. Пояснювальна записка до детального плану території господарського 

двору по вул.Шевченка в с.Бережне Острівської сільської ради (за межами 
населеного пункту)Сокальського району Львівської області – м. Сокаль, 2019. 

9. Програма охорони навколишнього природного середовища Львівської 
області на 2016-2020 роки. 

10. Програми охорони навколишнього середовища на території 
Сокальського району на 2019-2020 роки. 

11. Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 
2009-2020 роки. 

12. Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Львівській 
області на 2017-2022 роки. 

13. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. – м. Львів, 
2016.  
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