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Головний архітектор проекту – М. Шеремета 

 
Проект розроблений колективом ТзОВ «Інститут геоіформаційних 

систем» по замовленню Сокальської районної державної адміністрації. 
Склад проекту 

(Перелік матеріалів детального плану території): 

I. Пояснювальна записка      1 книга 
II. Графічна частина. 

 
I. Зміст пояснювальної записки. 

 

1. Вступ 

2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

3. Оцінка існуючої ситуації: 
- аналіз стану навколишнього середовища; 

- використання території; 
- характеристика будівель; 

- характеристика об‘єктів культурної спадщини; 

- характеристика інженерного обладнання; 
- характеристика транспорту; 

- характеристика озеленення і благоустрою; 
- планувальні обмеження; 

4. Характеристика інших видів використання території. 
5. Основні принципи планування та забудови території, формування 

архітектурної композиції. 
6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура 
забудови. 

7. Житловий фонд та розселення. 
8. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів. 

9. Вулично-дорожна мережа та транспортне обслуговування, організація 
руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок. 

10. Інженерне забезпечення території , розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 
11. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору. 
12. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон. 

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 
середовища. 

14. Першочергові заходи. 
15. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності. 
16. Техніко - економічні показники ДПТ. 

17. Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 
18. Перелік вихідних даних. 

Додатки 

mailto:igis@ukr.net


 

 
II. Графічна частина. 

 

1. Ситуаційна схема б. м.; Схема розташування територій і планувальній 

структурі Сокальського району (фрагмент схеми планування 

Сокальського району, Львівської області)                М 1:10000 

2. План існуючого стану території; Схема планувальних обмежень 

                                                            М 1:1000 

3. Проектний план суміщений з планом червоних ліній, 

схемою руху та профілями вулиць (основне креслення)         М 1:1000 

4. Схема інженерної підготовки території            М 1:1000 

5. Схема інженерних мереж              М 1:1000 

  



1. ВСТУП 

 
Детальний план території по вул. Шевченка, 125 на території 

Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської області(за 
межами населених пунктів) розроблено у відповідності з Законом України № 

3038-VI від 17.02.2011 р. “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 
Б.2.2-12:2019 „Планування і забудова територій”, ДБН Б.1.1- 14:2012 

“Склад та зміст детального плану території”, ДСП 173-96 “Санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів” та ДБН В.2.3-5-200 “Вулиці та 

дороги населених пунктів”. 
 

При розробці ДПТ враховано: 

 Фрагмент схеми планування Сокальського району Львівської області; 
 Матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних 

обстежень та контрольних обмірів; 
 Розпорядження №362 Сокальської районної державної адміністрації від  

22.11.2019 р.; 
 Завдання на розроблення детального плану території. 

 
2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І 

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 

 

Історія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річка Рата 

 

Давні віки 

За півкілометра на північ від міста поруч із річкою Ратою між двома 

струмками археологи зафіксували мезолітичну стоянку. Там же знайдено 
сліди поселення бронзової доби й часів Русі. До нашого часу цей 

культурний шар дійшов у зміненому вигляді. 

На місці кар'єру пісковика біля високого берегу ріки Рати знайдено 
поселення комарівської культури. Тут же, біля крайньої хати Великих 

Мостів було поселення культури лійчастого посуду, сьогодні ця територія 
зруйнована. 

На півдні від Великих Мостів, приблизно за три кілометри, біля автотраси 
Н17 на межі Сокальського й Жовківського районів, на правому березі 

струмка віднайдено поселення комарівської культури, його культурний шар 
зберігся неповністю. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rata_in_Velyki_Mosty.jpg


Праворуч від дороги на Волицю в урочищі Заготльон знайдено поселення 

бронзової доби, його культурний шар частково зберігся. Неподалік від 
центру міста в урочищі Лужок, де є теплиці, а також між лівим берегом 

струмка і правим берегом ріки Рата було поселення комарівської культури, 
у цьому місці відбувалися археологічні дослідження. 

 

Перша писемна згадка 

Перше писемне свідоцтво про існування містечка на цьому місці належить 
до XV ст., у 1472 р. на лівому березі Рати, серед лісів існувала оселя, звана 

Мости або міст. У записах про село Мости в королівського збирача податків 
сказано: «600 овець, 2 корчми, дворища волохів». Той факт, що в Мостах у 

1472 р. існувало аж дві корчми говорить про те, що ця оселя була не такою 

ж малою. 

Далі на долю села проливають світло уривки з німецької літературної 

пам'ятки XV ст. З неї ми довідуємось, що в неділю 9 липня 1497 р. через 
Мости з Белза переїжджають хрестоносці, яких викликав на війну з 

турками польський король Ян Ольбрахт. Загін лицарів 400 чоловік. 
Секретар зробив запис про похід: «Пусте село, назване Мости і річка тут 

Рата». Очевидно всі селяни встигли сховатися в ліси. Наскоки татар часто 
руйнували країну. На Белзькій землі ті побували ще в 1450 р. 

В історичних хроніках від 16 століття згадується невеличке поселення 
Містки, що притулилося на правому березі річки Рати, на півдорозі 

між Жовквою та Белзом. 

 

Статус міста 

Подальшу долю Містків кардинально змінив їх власник — польський 

король Сигізмунд II Август, який 23 липня 1549 р. видав привілей на 

прохання белзького, люблінського старости, графа 
Станіслава Тенчинського, згідно з яким селу надали статус міста з 

одночасним запровадженням магдебурзького права. Це в історії рідкий 
випадок, коли дату заснування міста відомо з точністю до дня. Із вдячності 

мешканці вирішили назвати місто Августів — на честь короля, який 
призначив першим його війтом Андрія Рокицького. 

Щоб якнайшвидше наповнити міську скарбницю, магістрату надали три 
лани поля, лазню, солодовню, броварню й ремісничу ятку. Крім цього, в 

міську казну надходив увесь виторг від продажу горілки, а також кожна 
третя мірка борошна від млина. У місті запровадили щотижневі ярмарки — в 

середу, і два річні — на свята Божого Тіла та Всіх Святих. Старості 
надавали право брати чинш від лав м'ясників, а у дні торгів — від усіх 

інших товарів. «Новоспечених» міщан звільнили від усіх феодальних 
податків і повинностей, а також від робіт біля замку. Обов'язковими 

залишалися лише роботи з ремонту доріг і млинів (один із них був у місті, 

інший — у селі Воля Дворецька, але належав місту). Для пожвавлення 
торгівлі король дозволив оселятися в Августові євреям — на таких самих 

правах, що й у Белзі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1472
https://uk.wikipedia.org/wiki/1497
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_I_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1450
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1549
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7


 
Залишки синагоги 

Місто швидко розвивалось і розросталось. 1569 року тут нараховували 257 
житлових будинків, чотири солодовні, працювали 25 пекарів і 13 столярів, 

міщанам належало більш ніж 31 лан поля.[6] 22 червня 1576 р. 
король Стефан Баторій підтвердив привілей свого попередника стосовно 

Августова. 

У березні 1581 р. Ян Саріуш Замойський отримав права на Белзьке 

староство та Августів. 

1583 місто отримало новий привілей, у якому, з-поміж іншого, ішлося про 

те, що через швидкі темпи зростання кількості населення назріла 
необхідність обмежити територію міста земляними валами та ровом з 

водою, які, крім усього, виконували б і захисну функцію. Звісно, це 

вимагало додаткових коштів. У зв'язку з цим магістрат отримав право 
торгувати «ходовим» товаром: хлібом, сіллю, шкірою, залізо-скоб'яними 

виробами, а також організовувати нові ремісничі цехи. Згідно з новим 
привілеєм, посаду старости можна було офіційно «купити», заплативши в 

міську казну певну суму. Якщо зголошувалися декілька претендентів, між 
ними влаштовували своєрідний «аукціон». 

Згодом міщани виклопотали собі право збудувати міст через Рату. Ця ідея 
виявилася настільки вдалою, що завдяки їй місто не тільки зміцніло 

фінансово, а й із часом отримало нову назву. 1616 р. в Августові 
нараховували вже 302 житлові будинки, вісім солодовень, броварню, 

воскобійню, 36 пекарів, 20 шевців, були також майстри-різники (очевидно, 
євреї, їхньої кількості не вказують). Імовірно, у XVII ст у місті був 

також гутний промисел із виготовлення виробів зі скла. Один лан поля 
належав церкві, збудованій 1712 р., за що священик платив чинш 15 

грошів. 

 

Нова назва 

1662-го на місто напали татари й майже повністю зруйнували його, вбивши 
та забравши в «ясир» багатьох мешканців. Про масштаби руйнації можна 

судити з того, що, за даними історичних документів, у шевському, 
кравецькому, кушнірському та ткацькому цехах залишилося лише по 

одному майстру. У власності міста на цей час перебувало три мости: два 
великі — через річку Рата, й один менший — через річку Болотня. Завдяки 

миту, яке отримувала міська скарбниця за користування мостами, 
Августову вдалося доволі швидко відбудуватися та відновити господарську 

інфраструктуру. Через це, починаючи з 1770 року, назва «Августів» 
поступово зникає з ужитку, історичних хронік і географічних мап. Натомість 

з'являється нова назва — «Великі Мости». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1569
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1576
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1581
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1583
https://uk.wikipedia.org/wiki/1616
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1712
https://uk.wikipedia.org/wiki/1662
https://uk.wikipedia.org/wiki/1770
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Synagogue_in_Velyki_Mosty_(01).jpg


Парафіяльний костел Сигізмунд Август заклав тут 1549 р. Свого часу 

король надав у власність костелу два лани поля. Крім цього, міський уряд 
був зобов'язаний віддавати йому певну частку врожаю жита, пшениці та 

вівса, який отримував із належних йому полів. Кожен будинок мав 
сплачувати на утримання костелу один грош. 1837 р. у Великих Мостах 

спорудили мурований костел. У документах початку XVIII ст. згадується 
міська трикласна школа. 

Від XIX ст. дедалі більшої ваги в структурі промисловості міста набуває 
виробництво «терпентини», «каніфолії», скипидару, різноманітних смол. 

Неважко помітити, що все це — продукти переробки соснової живиці, яку 
заготовляли в навколишніх лісах. 

У 1940–1962 рр. (за винятком періоду німецької окупації) Великі Мости 

були центром Великомостівського району Львівської області. 

1 січня 2012 р. в місті відкритий пам'ятник Степану Бандері. 

 

 

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 
 

Ділянка, яка розглядається даним детальним планом знаходиться за 
межами м. Виликі Мости, Сокальського району Львівської області.  

Площа детального плану території складає орієнтовно 5,67 га. 
Площа земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (КВПЦЗ 11.02)  – 1,6859 га. 

 
 Аналіз стану навколишнього середовища. 

В даний момент, ділянка знаходиться на території промислово складських 

об‘єктів. 
В цілому стан навколишнього середовища на території проектування 

можна характеризувати як добрий. 
 

 
 

  Використання території; 
На даний час ділянка призначена для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості розташована за межами 

м. Великі Мости та належить до земель Великомостівської міської ради. 
 

 Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, 
ступеню зносу). 

Територія проектування знаходиться на землях Великомостівської міської 

ради. 
На момент проектування на території ДПТ присутня забудова. 

На суміжних з територією ДПТ ділянках розташовані переважно 
капітальні цегляні нежитлові будівлі поверховістю до 12 м, збудовані 

протягом останніх 50 років. 
Безпосередньо біля території проектування розташований квартал 

виробничої забудови. Частина ділянок даного кварталу на теперішній час 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1549
https://uk.wikipedia.org/wiki/1837
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


вже збудована. Будинки будуються по традиційній схемі (залізобетонний 

фундамент та перекриття, цегляні стіни, скатні дахи). 
 

 Характеристика об’єктів культурної спадщини. 
На території опрацювання ДПТ об‘єкти культурної спадщини виявлені не 

були. 
 

 Характеристика інженерного обладнання. 
Згідно топопідоснови М 1:1000, виданої замовником, на території 

проектування знаходиться ЛЕП 0,4 кВт і 10 кВт, ТП. 
 

 Характеристика транспорту. 

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. 
Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючої вулиці. 

 
 Характеристика озеленення і благоустрою. 

Територія вільна від цінних зелених насаджень та в даний момент 
використовується для обслуговування виробничих будівель . 

Слід зазначити, що вулиця яка проходить повз територію проектування 
потребує впорядкування та благоустрою. 

 
 Планувальні обмеження. 

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронна зона ЛЕП 0,4 
кВт (2м), ЛЕП 10 кВт(10м),ТП (15м.)  

 
 

Ділянка(А) обмежена:  

 з півночі - Червоними лініями дороги; 
 з заходу - Виробничо-промисловими територіями; 

 з півдня - Червоними лініями дороги та Ділянкою(В); 
 з сходу - Землями лісового фонду. 

 
Ділянка(Б) обмежена:  

 з півночі - Землями запасу; 
 з заходу - Землями запасу; 

 з півдня - Землями запасу; 
 з сходу - Землями запасу. 

 
Ділянка(В) обмежена:  

 з півночі - Ділянкою(А); 
 з заходу - Землями загального користування; 

 з півдня - Дорога; 

 з сходу - Землями загального користування. 
 

 
Ділянка знаходиться за межами м. Великі Мости на території 

Великомостівської міської ради і є придатною для будівництва та 
обслуговування промислових будівель та споруд. 

Наявною містобудівною документацією на ділянку опрацювання 
є  схема планування Сокальського району Львівської області. 



Згідно схеми планування, ділянка, на яку розробляється детальний план 

території, розміщена в частині виробничих територій. 
Детальний план території по вул. Шевченка, 125 на території 

Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської 
області(за межами населених пунктів) розробляється уточнення у 

більш крупному масштабі схеми районного планування, планування 
і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній 

ділянці. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
 

Крім обслуговування промислових будівель та споруд, інших видів 

використання території не передбачено. 
Передбачається також приведення до нормативних показників існуючої 

вулиці. 
 

 
 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ, 
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

 

 
Проектне рішення детального плану  території базоване на : 

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 

- взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною 

структурою існуючих кварталів та з рішеннями карти районного 

планування; 
- побажаннях та вимогах замовника – районної державної 

адміністрації, визначених у завданні на проектування та у ході 
робочих нарад під час роботи на проектом. 

 
В межах території детального плану передбачається розміщення ділянки 

виробничої забудови, а також необхідний комплекс заходів, щодо 

благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів існуючої 
вулиці.  

Проектований розмір ділянки(А) (КВПЦЗ 11.02) – 1,6859 га. 
Проектований розмір ділянки(Б) (КВПЦЗ 11.01) – 0,1668 га. 

Проектований розмір ділянки(В) (КВПЦЗ 14.02) – 0,0591 га. 
Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до 

планувальної структури навколишніх кварталів. 
 

На сьогоднішній день територія для обслуговування виробничих 
будівель, знаходиться на виробничій території (згідно фрагмента схеми 

планування Сокальського району). 
Дана земельна ділянка знаходиться в східній частині Великомостівської 

міської ради. 
Площа земельної ділянки згідно даного детального плану території 

складає 5,67 га. 

Зважаючи на наміри інвесторів, вигідне розміщення ділянки для 
продовження формування виробничих території, детальним планом території 



передбачено раціональне розміщення виробничої забудови, з визначенням 

основних регламентів: 
 

 
Планувальний регламент. 

Планувальним регламентом передбачається: 
- Визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єктів 
проектування, забезпечення місцями для паркування на території 

проектування; 
- Раціональне використання території і формування об'ємно - 

просторової композиції; 

- Встановлення проектованих червоних ліній; 
- Визначення допустимої поверховості проектованого об’єкту. 

 
 

Функціональний регламент. 
За функціональним призначенням територія, що закріплюється за 

виробничими будівлями, даним детальним планом території віднесена до 
виробничих територій Великомостівської міської ради. 

 
 

6. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА 
ЗАБУДОВИ. 

 

За функціональним призначенням більшість території проектування 
передбачається під розміщення виробничої забудови. 

Структура забудови в межах території проектування ДПТ 
наступна: 

Забудова представлена окремо стоячими капітальними будинками; 
Громадська та інша забудова: 

- відсутня. 
Проектоване цільове призначення ділянки(А) відповідає існуючому: 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (КВПЦЗ 11.02)  – 1,6859 га. 
Поверховість забудови передбачена наступна: до 12 метрів. 

 
Проектоване цільове призначення ділянки(Б): 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств, що повязані з користуванням 
надрами(КВПЦЗ 11.01) = 0.1668 га. 

Проектоване цільове призначення ділянки(В): 
- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд, об'єктів передачі електричної та теплової 
енергії(КВЦПЗ 14.02) = 0.0591 га. 

 
 

7. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 



В даному ДПТ житлових будівель не запроектовано. 

 
 

8. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. 
 

Система обслуговування в даному ДПТ не передбачена. 
 

 
9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ 
ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної 
доступності від території проектування. 

Рух по вулиці передбачений легковим, вантажним автотранспортом та 
спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, підвезення 

замовлень, доступ пожежних машин, тощо). 
Існуючу вулицю необхідно привести до нормативних параметрів згідно 

ДБН.  
Передбачено влаштування двосмугового проїзду з шириною проїзної 

частини 3,0 м. 
 

 
 

 
 

10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД. 
 

Водопостачання 
Технічне водопостачання об’єктів проектування на ділянці(А) буде 

здійснюватись від існуючої артезіанської свердловини яка знаходиться з 
південного боку ділянки. Питна вода буде постачатися на ділянку підвозним 

способом. Потреби у воді будуть визначатися на наступних стадіях 
проектування. 

 
Побутова каналізація. 

Каналізаційні стоки будуть скидатися в проектовані очисні споруди які 
розташовуватимуться в південно-східній частині ділянки. 

 
Відведення поверхневих стоків. 

Для відведення поверхневих стоків з території кварталу, враховуючи 

рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною 
системою. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та 

іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає. 
 

Санітарна очистка. 
Відповідно з генеральним планом передбачається планово-подвірна 

система очищення з вивозом сміття на сміттєзвалище. 



Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим 

автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на 
офіційне місце їх утилізації. 

 
Електропостачання 

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН 360-92, ДБН.2.2-12:2018 
«Планування і забудова територій», Київ 2002, ДБН В.2.5-23-2003, Київ 

2004, РД 34.20.185-94, Москва 1994, «Инструкции по определению 
экономической эффективности капитальных вложений в развитие 

энергетического хозяйства ». 
Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ 

категорії надійності можливо здійснювати від джерела живлення існуючого 

трансформаторної підстанції. 
Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 

трансформаторної підстанції, яка розташована в південно-східній частині 
ділянки проектування. 

Всі інші конкретні питання по електропостачанню кварталу 
вирішуватимуться на наступних етапах проектування. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні 
світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при 

проектуванні та будівництві об`єкту доцільно максимально повно 
використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та 

матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом 
теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне 

обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 
 

 

 
11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, 

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО 
ПРОСТОРУ. 

 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 

наміченого використання та планувальної організації території, включені: 
- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 
 

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з 
січенням горизонталями через 1,0 (0,5)м. Система висот – Балтійська. На 

схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та 
проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на 

перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З метою 

зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені мінімально 
допустимі поздовжні ухили. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою 
водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з 

вулицями та проїздами, в комплексі з заходами по вертикальному 
плануванню. 

 
 

 



12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН. 

 
В даному ДПТ не передбачено розміщення зелених насаджень 

загального користування. 
 

 
13. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. 
 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що 
можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання. Територія 

виробництва повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. 

Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини - фігурні 
елементи мощення. 

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються 
проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект 

землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані 
розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних 

заходів цивільної оборони виконується разом з розробленням карти 
районного планування. 

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений згідно окремої угоди між 
районною адміністрацією та розробником карти районного планування. 

 
 

 
14. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ. 

 

Термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років. 
Черговість реалізації ДПТ наступна: 

 
1-ша черга . 

А) Впорядкування території промислової території за кошти забудовників. 
Б) Будівництво дорожньої-транспортної мережі та облаштування 

інженерної інфраструктури виробництва. Будівництво передбачено  за  
рахунок коштів селищної ради та коштів залучених від забудовників в 

рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. 

 
2-га черга. 

Облаштування зелених території загального користування. 
Передбачається за рахунок коштів селищної ради та коштів залучених від 

забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. 
 

 
 

 
15. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

 



Обґрунтовуючими факторами для розташування промислової території: 

- невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї 
земель; 

- дефіцит вільних територій в міській раді та відповідно необхідність 
максимально ефективного використання земельного фонду міської ради; 

- необхідність залучення коштів у районний бюджет для реалізації 
програми соціально-економічного розвитку. 

Виходячи з намірів замовників та містобудівних умов, опираючись на 
рішення карти районного планування, даним детальним планом території 

опрацьовано земельну ділянку, орієнтовною площею 5,67 га. 
 

 

Площа забудови, поверховість. 
З метою оптимального архітектурно-просторового вирішення,  

поверховість забудови приймається 1,2 поверхи. 
Виходячи із розрахункової потужності житлового мікрорайону, 

прийнятого планувального рішення, побажань замовника та діючих норм та 
правил прийняті наступні показники проектованого об’єкту: 

- орієнтовна загальна площа забудови по ділянці(А)і складає: 5751,00 
м2 

 
Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельної ділянки 

базуються на вимогах ДБН Б.2.2-12:2019 „Планування та забудова 
територій”, ДБН.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» стосовно 

містобудівної ємності проектованої території наведені нижче. 
Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються. 

 

 
Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні 

документів на землекористування та на наступних стадіях 
проектування: 

- гранична поверховість забудови – 3 поверхи; 
- при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані між 

будівлями та нормативні розриви до інженерних мереж та 
сміттєзбірників; 

- територія об‘єкту повинна бути належним чином благоустроєна, 
озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням. Покриття тротуарів - 

тротуарна плитка ФЕМ. 
При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і 

доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та 
вимог даного ДПТ. 

  



16. ОСНОВНІ ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕРИТОРІЇ 
 
 

 
ПЛОЩА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ = 5,67 га 

 
Площа земельної ділянки(А) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної машинобудівної та іншої промисловості(код 11.02) = 
1.6859га 

 
Загальна площа забудови                          5943,45 м2 

Відсоток забудови ділянки проектування         35,2 % 
Гранична висота забудови                                  12 м 

 
Площа земельної ділянки (Б) пропонована для розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, 

що повязані з користуванням надрами(код 11.01) = 0.1668 га 
 

Площа земельної ділянки (В) пропонована для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд, об'єктів передачі електричної та теплової 
енергії(код 14.02) = 0.0591 га 
 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при 
розробці проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту 

будівництва об‘єкту . 

 
  



17. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

АНОТАЦІЯ 

 

У даній роботі виконано звіт зі стратегічної екологічної оцінки 

Детального плану території по вул. Шевченка, 125 на території 
Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської області(за 

межами населених пунктів). 
Звіт виконано у відповідності до діючої нормативно - правової бази. 

Детальний план території по вул. Шевченка, 125 на території 

Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської області(за 
межами населених пунктів). 

Детальний  план території є одним із засобів створення ефективної 
системи управління у містопланувальній та містобудівній сфері. 



ВСТУП 

 
З підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС та європейського 

напрямку розвитку суспільства все більшого значення у національній і 
регіональній політиці набуває концепція сприяння сталому розвитку 

територій шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності 
населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час 

розроблення та затвердження документів державного планування. Поява 
цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблем і 

врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття 
управлінських рішень щодо екологічної безпеки. 

Стратечіна екологічна оцнка (далі — СЕО) -— це інструмент 

стратегічного планування, направлений на включення екологічних 
пріоритетів в програми, плани, політики. 

Метою СЕО с забезпечення високого равня захисту навколишнього 
середовища та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку планів 

з метою просування сталого розвитку. Стратегічна екологічна оцінка 
містобудівної документації 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 детального планування . 
  



17.1.ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 

 

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка 

розробляється з метою визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови 

та ландшафтної організації виробництва, кварталу, мікрорайону, іншої 
частини території населеного пункту, призначених для комплексної 

забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. 
Детальний план території по вул. Шевченка, 125 на території 

Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської області(за 
межами населених пунктів),  розробляється з метою визначення 

територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, 

обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних 
ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, 

яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, 
найкращі умови проживання та праці. 

Детальний план території передбачає: 
– визначення майбутніх потреб переважних напрямів 

використання території; 
– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування забудови та іншого використання територій; 
– обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого 

використання територій; 
– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та 

допустимих видів використання і забудови територій; 
– оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів 

його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення 

екологічного та санітарно - гігієнічного стану; 
– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження їх використання. 
Детальний план території по вул. Шевченка, 125 на території 

Великомостівської міської ради, Сокальського району, Львівської області(за 
межами населених пунктів) враховуються програми розвитку інженерно - 

транспортної інфраструктури, чинної містобудівної документації на 
місцевому рівні та інформація земельного кадастру. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України « Про оцінку 
впливу на довкілля », здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим 

у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, 
визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована 

діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності. 

Враховуючи п. 4 частини 3 статті 3 ЗУ “Про оцінку вплив на довкілля”, 
в якому йдеться про розміщення об’єктів виробничо - коммунального 

призначення, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля. 
 

 
 

 



 

 
Викопіювання земельної ділянки з публічної кадастрової карти (мал. 1) 

 

 
 

              -  Ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості (КВПЦЗ 11.02) 

 
Проведення стратегічної екологічної оцінки Детального плану території 

по вул. Шевченка, 125 на території Великомостівської міської ради, 
Сокальського району, Львівської області(за межами населених пунктів)  , а 

саме «Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії». 
Розташування Великомостівська міська рада за межами м. Великі Мости, 

Сокальський район, Львівська область. 
 

 
17.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ СТАНУ НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ 
 

   м. Великі Мости розташоване на території Великомостівської міської 
ради в Сокальському районі Львівської області. Адміністративним центром 

міської ради є м. Великі Мости. Ділянка проектування розташована у вже 
сформованному виробничо – промисловому середовищі. Екологічний стан 

даної території можна трактувати як добрий. 
 

 

 



 

 
 

 
План – схема розташування ділянки (мал. 2) 

 

 
 

Клімат 

 
Характеристика кліматичних елементів 

 
Кліматичні умови району формуються під впливом сонячної радіації, 

циркуляції атмосфери та місцевих фізико-географічних умов. Територія 
району знаходиться у помірному поясі і має помірно- континентальний 
клімат, що характеризується м'якістю та високою вологістю. Для нього 
характерні часті відлиги взимку, значна хмарність, обложні дощі. 
Континентальність клімату пом'якшується переміщенням повітряних мас із 
заходу та особливостями рельєфу. Зима відносно м’яка, середня 

температура січня – 5оС, весна волога, прохолодна, осінь тепла, достатньо 
суха. На стан температурного режиму, атмосферних опадів в останні роки 
деякий вплив має забруднення атмосферного повітря внаслідок шкідливих 
викидів в атмосферу та розміщення на поверхні підземних порід, як відходів 
вуглевидобутку у вигляді териконів, відвалів тощо. Пересічна температура 
січня у регіоні становить −4,2, −4,4°С, липня +18,0, +18,4°С. Період з 
температурою понад 10°С становить в середньому 155—160 днів. 
Характерною особливістю кліматичних умов є зміна температури повітря в 
літній період. Останнім часом літо досить жарке, середня температура 

повітря становить +25оС. 

Переважаючими напрямками вітру є: взимку – західні і південно-західні, 
влітку – західні і північно-західні. 

Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів. Середньорічна 
відносна вологість повітря коливається від 78% до 80%. Середньорічна 
норма опадів становить 560—640 мм на рік. В третій декаді листопада 
можливе випадання снігу, а в третій декаді березня повний схід. Часті 
відлиги спричинюють нестійкість снігового покриву, середня висота – 20 см, 
максимальна – 56 см. Нерівномірний розподіл опадів протягом року 
(найбільша кількість опадів в травні–серпні, найменша 



– в січні-квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню великих 
площ перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії ґрунтів. 
Особливості геологічної будови клімату та ступеню дренування земель 
визначають гідрогеологічні умови району, сприятливі для формування 
підземних вод. Водоносні горизонти досить поширені та характеризуються 
значною водонасиченістю. Протягом року різкого коливання рівнів води у 
річках не спостерігається, в основному, вони перебувають на відмітках 
наближених до меженних. Виняток становить період пропуску льодоходу, 
повеней і паводків. 

У районі Сокальського пасма переважають чорноземи опідзолені (понад 
15 % території району), а також опідзолені темносірі і сірі лісові (25 %) 
ґрунти. На півдні, в Малому Поліссі і в долині Бугу містяться в основному 
дерново-підзолисті (30 %) ґрунти. У долинах Рати та Солокії переважають 
торфо-болотні та лучні ґрунти. Ліси на Сокальщині займають площу 37,5 
тис.га (19,6 % території району). Основними породами дерев є сосна (70 %), 
дуб (10 %), а також вільха, береза. 

 

Температура повітря 

 
Обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел 

забруднення в атмосферне повітря Львівської області за 2018 рік становили 
106,7 тис. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря мають підприємства постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (52 тис. 511 тонн, або 48,1% від загальних викидів 
стаціонарними джерелами по області), добування кам’яного та бурого 
вугілля (36 тис. 599 тонн, або 33,5% від загальних викидів стаціонарними 
джерелами по області). У районах та містах, де розташовані підприємства 
цих галузей спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. 
А саме: Кам’янка-Бузький район (50 тис. 380 тонн, або 46,2%), Сокальський 
район (24 тис. 46 тонн, або 22,0%), м. Червоноград (13 тис. 326 тонн, або 
12,2%) та м. Львів (3 тис. 995 тонн, або 3,6%). 

У Львівській області якість атмосферного повітря вимірюється лише у 
Львові. У листопаді 2018 р. систематичні спостереження за вмістом 
шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводилися лабораторією 
спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського 
регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах 
(ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. 
Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин 
проводиться згідно РД 52.04.186-89. 

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні - пил (завислі 
речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних 
домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. 
Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також 
проводяться визначення рН опадів. 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом 
порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими 
концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК 
розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разові визначені 
концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються 
розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових 
концентрацій лабораторія СЗА ЛЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для 
визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, 
забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України 
не має змоги. 

Основними галузями спеціалізації у промисловості Сокальського району 
є видобуток кам'яного вугілля, хімічна промисловість, легка промисловість, 
переробка сільськогосподарської продукції. Основні підприємства 
Сокальського району випускають наступну продукцію: ВАТ ДХК 
“Львіввугілля” (включає 7 шахт) - вугілля рядове; ТзОВ “Хлібодар” - 
хлібобулочні вироби; ВАТ “Сокальський молокозавод" - масло, вироби з 
незбираного молока; Борокський спиртзавод - спирт, желе фруктове; ТзОВ 



“Заготпром” - м'ясопродукти, ковбаси, фарш; ВАТ "Вірність" - панчішно- 
шкарпеткові вироби; ВАТ “Рата” - меблі, шкіргалантерея; ВАТ 
"Червоноградський ДОК" - столярні вироби, пиломатеріали. 
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 1990-
2017 рр. т 
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Одними з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в межах 
Сокальського адміністративного району та Червоноградського промислового 
району є підприємства гірничої промисловості, що входять до складу 
державного підприємства “Львіввугілля”, центральна збагачувальна 
фабрика “Червоноградська”, підприємства комунальної сфери та кілька 
менших промислових та переробних підприємств. 

Згідно з формою статистичної звітності 2-ТП “Повітря”, загальна 
кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря підприємствами 
ДП “Львіввугілля” впродовж трьох останніх років коливається в межах 6,3-
7,1 тисяч тон на рік, в тому числі за інградієнтами: диоксид сірки - 3,9-4,1 
тисяч тон; диоксид азоту - 0,7-0,9 тисяч тон; оксид вуглецю - 1,0-1,2 тисяч 
тон; тверді речовини - 0,7- 0,9 тисяч тон. 

Значну частину в валових викидах шкідливих речовин в атмосферне 
повітря становлять тверді речовини: пил вугільний; зола; відходи видобутку 
вугілля. Під породними відвалами (териконами) зайнято площу в 265,9 
гектарів землі і в них на цей час заскладовано 42,1 мільйона кубічних метрів 
породної маси, при цьому щорічна маса усуненої породи становить від 1,9 
до 2,3 мільйона тон. Відсоток перегорілої породи в загальній кількості 
видобутої за всі роки експлуатації гірничих підприємств складає від 25 до 
30. 

В загальному об’ємі шкідливих викидів у повітря в межах регіону значна 
кількість припадає на пересувні джерела забруднення: автотранспорт, 
техніка сільськогосподарського призначення. 

Структура валового виробництва с/г продукції Сокальського району у % 
до рівня обласних показників (2017 рік) - зернові – 13.3 %, соя – 9.6 %, 
ріпак – 11.6 %, соняшник – 3.5 %, цукровий буряк – 29.2%. Структура 
валового виробництва с/г продукції Сокальського району у % до рівня 
обласних показників ( суспільний сектор ): Молока – 23.6 %, м’яса – 4.2 %, 
яйця – 3.4%, поголів’я ВРХ – 13.3%, поголів’я корів – 15.9 %, поголів’я 
свиней – 5.3%. ТзОВ " Галичхутро" займається розведенням хутрових звірів, 
яке є єдиним підприємством в західному регіоні, та постійно оновлює свій 
генетичний потенціал. 

 



Окрім цього, постійно проводиться робота щодо стабілізації поголів’я 
ВРХ, в тому числі корів. Про те досягти росту поголів’я ВРХ не вдалося через 
відсутність кадрів тваринництва (демографічна ситуація), близькість 
промислових міст Червонограда та Нововолинська, виїзд працездатного 
населення на заробітки в країни Європи. Також, значну питому вагу у 
собівартості виробництва продукції скотарства впливають високі ціни на 
матеріально-енергетичні ресурси, відсутність державної підтримки галузі - 
особливо дрібно-товарних виробників. 

 
 

Вологість повітря 
 

Для міста характерна висока вологість повітря (взимку — 70–80%, 
влітку — 85%) і понижений атмосферний тиск (725– 745 мм ртутного 

стовпчика). Найбільшу повторюваність у місті мають вітри із заходу, 

найменшу — з північного сходу. Найбільша швидкість вітру у листопаді–
березні, найменша — у серпні. 

 
Хмарність 

 
Великі скупчення дрібних краплинок води біля земної поверхні (туман) 

або на значній висоті над земною поверхнею (хмари) є результатом 
конденсації водяної пари, що знаходиться в повітрі. 

На території району хмарна погода домінує протягом року. Цьому 
сприяють як місцеве поверхневе випаровування, так і насичене вологою 

повітря, принесене циклонами з Атлантики. Річні суми опадів коливаються у 
межах 600–800 мм. Більшість опадів припадає на теплий період. 

Найбільше похмурих днів припадає на холодний період року, 
найменше — на теплий. У небі можна спостерігати протягом року 10 видів 

хмар, найголовнішими з яких є шаруваті, купчасті, перисті та їх різновиди: 

шарувато-купчасті, перисто-купчасті, шарувато-дощові та купчасто-дощові. 
 

Грунти 
 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F


2,5 м, не вистачає вологи. Якщо ж підґрунтові води залягають на незначній 

глибині, не більше 1 м, то рослини отримують надмірну вологу. 
Слабопідзолисті ґрунти бідні на поживні речовини, менш розорені і на них 

передусім ростуть соснові ліси (навколо Великих Мостів). Ці ґрунти мають 
незначну кількість гумусу (0,2—0,5 %), тому вони бідні на азот, а вміст 

фосфатів також недостатній. Отже, систематичне внесення органічних 
добрив, посіви люпину є важливим чинником підвищення родючості цих 

ґрунтів, щодо мінеральних добрив значний ефект дають азотні і фосфорні 
добрива. Болотяні ґрунти утворилися під болотяною рослинністю в умовах 

надмірного зволоження. Верхній шар болотяних ґрунтів містить велику 
кількість органічних речовин (5—3 %). Товщина шару торфу може становити 

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

мають підвищену кислотність. 

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. 

 

Флора та фауна 
 

Північна частина Сокальщини розташована в зоні лісостепу, а 

південна – в зоні мішаних лісів. Дані території характеризуються як 
лісостеповою, так і лісовою рослинністю. Її розвитку тут сприяють 

кліматичні і ґрунтові умови, а також характер рельєфу. Велике 
значення у формуванні рослинності району належить діяльності 

людини, яка винищує одні рослини і звільнені площі використовує для 
культивування інших (наприклад, чагарники, луки використовуються 

під сади і городи). Сокальський адміністративний район вкритий лісами 
та лісовими насадженнями нерівномірно. Ліси на Сокальщині займають 

площу 37,5 тис.га (19,6 % території району). Основними породами 
дерев є сосна (70 %), дуб (10 %), а також вільха, береза. За видовим 

складом ліси району розподіляються так: хвойні - 52% , твердолистяні 
- 29% , м’яколистяні - 19%. Лучна рослинність майже винищена, 

оскільки площі майже всі розорені. 

Фауну території району представляють ссавці, птиці, риби та 

комахи. З копитних тварин на території району зустрічаються дикі 

свині, козуля, олень, а з хижих - куниця, видра, борсук, лисиця, тхір. 
Водиться також бобер, куниця, ондатра, качка, лебідь - шипун, голуби, 

білка, олень, тритон, борсук і видра. 

 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

У природоохоронних цілях на території Сокальського району створено 

заказник загальнодержавного значення “Волицький” площею 580 га, а 
також заказники місцевого значення “Великий ліс” і “Федорівка”. Крім цього, 



в Сокальському районі заповідано 3 пам’ятки природи та 5 заповідних 

урочищ. 
В басейні річки Західний Буг багато озер, зокрема Шацькі озера. 

Найбільшим озером є Світязь у верхів’ях р. Копаївка, поблизу польсько-

українсько-білоруського кордону. Ці озера є важливими на шляху міграції 
птахів і підлягають дії Рамсарської конвенції. Найпоширеніші водні 

біоресурси, які водяться у цій річці – це сазан (короп), карась, лящ, в'язь, 
головень, плітка, плоскирка, краснопірка, пічкур, верховодка. 

У Сокальському районі Львівської області планують створити 

регіональний ландшафтний парк «Сокальський» з метою збереження 
унікальних рослин, ландшафтів, біорізноманіття та підтримання екологічного 

балансу регіону. Він простягнеться вздовж річки Західний Буг на земельній 
ділянці площею 1600 га. 

У межах Великомостівської міської ради природно – заповідного фонду 

відсутні. 
 

 

Радіаційне забруднення 

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у листопаді 2018 
року проводилося по таких пунктах спостереження як АМСЦ Львів, 

АМСЦ Дрогобич, м. Стрий, м. Броди, м. Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, 

м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів. На всіх досліджуваних 
пунктах середньомісячне значення гамма-фону за листопад не 

перевищує рівень природного фону Львівської області. 

Протягом червня 2019 року середньомісячні результати визначення 

потужності експозиційної дози (ПЕД) на пунктах спостереження 
радіометричної мережі Національної гідрометеорологічної служби у м. 

Львів становили 70 нЗв/год. Результати вимірювань свідчать про те, що у 
червні через територію України не відбувалося переміщення повітряних 

мас, що були б забруднені радіоактивними речовинами техногенного 
походження і спроможні підвищити рівень природного радіаційного фону. 

 

Економічна та соціальна характеристика району робіт. 

Історія: 

Сокальський район об'єднує разом із сучасними суб'єктами історичне минуле 

та суспільна культурна спадщина. У Х—XIV ст. Сокальщина входила до 
складу Волинського та Галицько-Волинського князівств. Пізніше територія 

району перебувала (до 1772 р. і в 1918–1939 рр.) у межах польської 
держави, а також Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) — Сокальський повіт. 

Невеличка частина Сокальщини (7 сіл на сході району — Бодячів, Залижня 
(історично Ляшки), Княже, Матів, Смиків, Фусів, Шпиколоси) — історично 

частина Волині. Вона входила до складу Російської імперії (Волинська 
губернія, Володимир-Волинський повіт, Князька, а згодом Підберезська 

волость, після 1940 р. — Горохівського району Волинської області). Населені 
пункти Бодячівської, Залижнянської, Князівської, Фусівської, 

Шпиколосівської сільських рад 19 січня 1961 року зі складу Горохівського 
району Волинської області були передані до складу Сокальського району 

Львівської області. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1772
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/1772
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Село Пісочне входило до складу Довгобичівської гміни Грубешівського повіту 

Люблінської, а згодом Холмської губернії Російської імперії та УНР. До цієї ж 
гміни належало колишнє село Павловичі, на місці якого розташована 

однойменна прикордонна застава (офіційно є частиною села Нісмичі за 
річкою Варяжанка, що входило вже до Австро-Угорщини). Село увійшло до 

складу України 1951 р. 

Ці історичні події наклали свій відбиток на характері архітектури, мистецтва, 

традицій та в значній мірі на менталітет населення, що проживає у басейні 
Західного Бугу. У дорадянський час для території Сокальського району, як, 

зрештою, і для усього Побужжя, була типовою етнічна строкатість 
населення, що вплинуло на формування специфічного полікультурного 

середовища. Серед традиційних українських пам'яток на Сокальщині 

трапляються у великій кількості пам'ятки польської культури, дещо менше 
єврейські та німецькі. 

Сокальський район утворено 17 січня 1940 року з м. Сокаль, ґміни Тартакув 
Място і правобережної частини ґміни Скоморохи. 

 

 

17.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ'Я НА 

ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 
 

17.3.1 Соціально - демографічні показники Великомостівської 
міської ради та здоров'я населення 

 
Адміністративно-територіальний устрій Львівської області склався 

на основі системи розселення області і характеризується значною 
кількістю міст обласного значення, досить невеликими, за чисельністю 
населення, сільськими районами і досить великими за територією та 
числом сіл у складі сільради. В структурі районів виділяється три групи 
районів: щільно заселені урбанізовані райони центральної Львівщини; 
малозаселені сільські райони північного сходу та гірські райони 
південного заходу. Для кожної групи цих районів притаманними є свої 
особливості економічного та соціального розвитку. 

Значна подрібненість населених пунктів ускладнює формування 
територіальної основи надання основних публічних послуг населенню 
у сільських територіях, створення планувальної документації для 
сільських територій, проте з іншого боку наявність у сільрадах 
багатьох поселень надає можливості для більш м‘якого сприйняття змін 
територіального устрою з метою оптимізації управління та 
забезпечення комплексного розвитку усієї території області. 

Станом на 1 січня 2018 року на обліку у Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі пільговиків Сокальського району 
перебувало 16850 осіб - із них 677 учасники бойових дій в зоні АТО. 
На обліку перебуває 236 осіб, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС. Станом на 01.01.2018р. на обліку в управлінні соціального 
захисту населення перебуває 59 учасники бойових дій з числа 
учасників АТО, які потребують забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням. Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні 
соціального захисту перебуває 118 громадян, які прибули з тимчасово 
окупованих територій і зони проведення АТО. 

Медична допомога в Сокальському районі надається 3-ма 
лікувально-профілактичними закладами: Сокальська центральна 
районна лікарня, Великомостівська районна лікарня, та Белзька 
районна лікарня, а також 12амбулаторіями загальної практики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2_%D0%9C%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2_%D0%9C%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8


сімейної медицини, 1 сільською лікарською амбулаторією, 51 
фельдшерсько-акушерським пунктом. Захворюваність населення на 
рівні минулого року в 2016р. – 69206 осіб ( 745,2 осіб на 1000 нас.) до 
68437 осіб (739,0 на 1000 нас.). Показник поширеності хвороб серед 
населення району в порівнянні з минулим роком майже не змінився, в 
2016 р. - 159782 (1720,4 на 1000 нас.), в 2017р. - 158741 ( 1714,1 на 
1000 нас.) - 

Зменшилась кількість осіб під диспансерним наглядом на 70 осіб: з 
55046 ( 592,7 на 1000 нас.) в 2016р. на 54976 ( 592,6 на 1000 нас.) – 
2017 р. 

 

 



Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. 
(осіб) у тому числі дітей: 
дошкільного віку (діт.) 
шкільного віку (діт.) 

54065 
3246 
6100 

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 
територіальної 
громади 

60 

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної 
громади (грн.) у тому числі: 
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу 
України (грн.) бюджету розвитку (грн.) 
базової дотації (грн.) 
реверсної дотації (грн.) 

58615900 

45220600 
2991600 
10403700 
0 

Площа території спроможної територіальної громади, км2 675,27 
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів 
місцевого самоврядування 
у тому числі: 
- загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 
- загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 
- загальноосвітніх навчальних закладів I 
ступеня дошкільних навчальних закладів 
закладів позашкільної 
освіти закладів культури 
закладів фізичної культури 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів амбулаторій, поліклінік 
лікарень 
станцій швидкої допомоги 

- 

 
18 
10 
10 
34 
3 
86 
3 
24 
10 
1 
0 

Наявність приміщень для розміщення державних органів, 
установ, що здійснюють повноваження щодо: 
- правоохоронної діяльності 
- реєстрації актів цивільного стану та майнових 
прав пенсійного забезпечення 
соціального 
захисту пожежної 
безпеки 
казначейського обслуговування 

 
є 
є 
є 
є 
є 
є 

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 199 

Демографічні показники та здоров’я населення є чутливими 
показниками, які відображають зміни в якості навколишнього 
природного середовища. Чисельні дані свідчать про те, що в 
екологічно несприятливих районах реєструється збільшення рівня 
смертності та захворюваності населення, при цьому простежується 
певний зв'язок з екологічними особливостями району. 

 

Соціально-демографічні показники та здоров'я 
населення Львівської області 

                                                  Чисельність населення 

 

 

 Територі
я, 

км2 

Середньорічна чисельність населення, тис. 
осіб 

2000 2005 2010 201
4 

2015 2016 2017 

Львівська область 21831 2664,
3 

2582,
6 

2547,
2 

253
8 

12536,
0 

2534,
1 

2531,
8 

Сокальський район 1570 98,6 95,6 93,9 93,1 92,9 92,7 92,3 

 

Основні демографічні показники 

2018-2019 рр.(осіб) 

 
 Січень-лютий 

2019 
Довідково: 

січень-лютий 2018 
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 березня 755060 757216 
Середня чисельність наявного населення 755441 757549 
Загальний приріст, скорочення (-) населення -762 -667 
Природний приріст, скорочення (-) населення -589 -428 
Кількість живонароджених 1053 1071 
Кількість померлих 1642 1499 
з них дітей у віці до 1 року 1 7 
Міграційний приріст, скорочення (-) населення -173 -239 
 



 

Захворюваність дорослого населення Львівської області 
2015-2017 рр (тисяч випадків) 

 2015 
р. 

2016 
р. 

2017 
р. 

Новоутворення 24 23 23 

хвороби системи кровообігу 113 109 105 
хвороби органів дихання 995 1 030 986 

 

Зміна вікової структури населення, зниження якості та тривалості 
життя є наслідком багатьох економічних, соціальних та екологічних 
факторів, серед яких забруднення навколишнього природного 
середовища займає значне місце. Високий рівень забруднення 
атмосферного повітря - один з основних факторів підвищення ризику 
смертності та захворюваності населення. 

На території Сокальщини атмосферне повітря забруднене пилом 
та іншими завислими частинками, оксидом вуглецю, оксидами азоту та 
диоксидом сірки, сірководнем, сірковуглецевими сполуками. Питна 
вода містить надлишок заліза, нітратів, подекуди ртуті, свинцю, фтору, 
марганцю, кобальту, кадмію, а ґрунти забруднені солями важких 
металів. 

Потрапляння забруднюючих речовин в організм людини через 
органи дихання викликає ризик розвитку їх хвороби. Крім того, тверді 
частинки, осаджуються на поверхні землі та можуть потрапляти до 
органів травлення трофічними ланцюгами. Викиди оксиди сірки та 
азоту є причиною опадів кислотних дощів. Аналіз стану довкілля та 
демографічних тенденцій показує, що техногенна екологічні умови 
стабільно негативно позначаються на загальному та репродуктивному 
здоров’ї населення Сокальського адміністративного району. 

 

Мережа автошляхів 
Існує необхідність покращення під’їзних автошляхів, влаштування 

смуги гальмування та розгону до ділянок розміщення проектованого 
виробництва. Такі автошляхи можуть використовуватись іншими 

транспортними засобами та призведуть до покращення мережі транспортних 
шляхів на території проектування.  

 

Стан зелених насаджень. 

На території проектування багаторічні зелені насадження відсутні. В 
цілому ділянки для опрацювання покрита рослинним шаром та частково 

тверде покриття. 

 
17.3.2. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища 

 

Основні екологічні проблеми міста та приміських територій. 
 

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, 

раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими 
питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку 

району, та забезпечення екологічної безпеки населення. Сьогоднішня 
екологічна ситуація у Сокальському районі зумовлена як проблемами, які 

породжені десятками років тому, так і сучасними. Значною мірою стан 
довкілля Сокальського району зумовлюється впливом підприємств у гірничо-

добувній промисловості, впливом об’єктів муніципальної інфраструктури 



населених пунктів та методами ведення сільського та лісового господарства. 

Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в перспективі, 
слід виділити: 1) забруднення поверхневих вод внаслідок скидання 

неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю 
очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних 

систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції. 2) 
недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним 

чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення 
території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими 

та побутовими відходами; 3) виснажливе використання біоресурсів та 
зменшення біорізноманіття, оскільки мала площа територій є віднесеними до 

природно-заповідного фонду, 31 що в свою чергу не забезпечує достатньої 

охорони та збереження цінних природних комплексів та видів які є вразливі, 
рідкісні чи зникаючі; 4) забруднення повітря та земель внаслідок діяльності 

промисловості. Слід зазначити, що внаслідок діяльності гірничої 
промисловості в Сокальському районі сильно забрудненні підземні ґрунтові 

води та ґрунти (перше місце по області серед районів). Також масово 
вирізаються ліси, що разом з посухою спричинило різке зменшення рівня 

ґрунтових вод на Сокальщині, і з кожним роком погіршується стан 
атмосферного повітря (друге місце по забрудненню у Львівській області). 

Незважаючи на те, що в Сокальському районі затверджені найбільші запаси 
питної води в порівнянні щодо інших районів Львівської області, якщо 

терміново не впровадити відповідних заходів щодо збереження лісів, боліт, 
луків, заплав, рік вже сьогодні, ситуація буде погіршуватися з кожним роком. 

Єдиний вихід – збереження боліт, лісів, луків, створення нових 
природозаповідних об’єктів, збільшення лісистості, будівництво нових 

каналізаційних очисних споруд, встановлення фільтрів на підприємствах, 

забезпечення роздільного сортування сміття, що має позитивно вплинути та 
стабілізувати екологічну ситуацію в районі. 

 
17.3.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу. 

 
Під час проведення підготовчих та будівельних робіт основний вплив 

на довкілля буде виражений можливими незначними викидами 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря та утворенням відходів. 

Враховуючі, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
тимчасові та нерегулярні, що цілком відповідає звичайним процесам 

будівництва, промислових об’єктів і доріг в Україні, викиди незначні і не 
наблизяться за своїми показниками до ГДК на межі житлової забудови. 

Усі відходи відносяться до 4го класу небезпеки, утворення інших 

відходів у тому числі небезпечних та, або токсичних не передбачається. 
Відходи тимчасово складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому 

майданчику та передаватимуться спеціалізованим підприємствам. Під час 
виконання земляних робіт, пов’язаних з плануванням території, риттям 

траншей і котлованів, устроєм фундаментів, улаштуванням доріг, 
майданчиків і технологічних проїздів, забруднення підземних вод можливе у 

виключних випадках головним чином внаслідок виносу дрібнодисперсних 
ґрунтових частинок, змиву з поверхні відходів ПММ, розчинників і т.д. З 

метою зменшення шкідливого впливу від процесу будівництва на ґрунтові 



води передбачається ряд заходів:  

- компонування генплану, що враховує напрямок природного 
стоку атмосферних вод;  

- засипка пазух котлованів з пошаровим трамбуванням;  
- організація регулярного прибирання території ведення 

будівельних робіт; 
- локалізація територій стоянок будівельних машин і механізмів, а 

також ділянок, де неминучі просипи і протоки; 
- впорядкування складування і транспортування будівельних 

матеріалів; 
- організація місць зберігання будівельних матеріалів на 

спеціально підготовлених ділянках;  

- приготування бетону на спеціалізованому підприємстві з 
доставкою його в готовому вигляді в необхідний час;  

- виготовлення окремих виробів і будівельних конструкцій, за 
межами будівельного майданчика.  

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт вплив буде 
мінімальний і тимчасовий, обумовлений необхідністю здійснення 

будівельних робіт. Впливу зазнає лише частина ділянки призначена для 
виробництва. Населення впливу не зазнає. Транскордонний вплив буде 

відсутнім. Загалом, вплив під час проведення підготовчих та будівельних 
робіт можна охарактеризувати, як тимчасовий та незначний (мінімальний) і 

прийнятний для навколишнього середовища. 
Загалом, вплив під час використання у процесі провадження 

планованої діяльності природних ресурсів можна охарактеризувати, як 
здебільшого тимчасовий і прийнятний для довкілля. 

Під час проведення підготовчих, будівельних робіт та провадження 

планової діяльності скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, на рельєф 
місцевості, ґрунт та надра не відбуватиметься.  

На період будівництва планується облаштування господарчого 
майданчику для тимчасового зберігання матеріалів для будівництва. 

Механізми на будівельну дільницю доставляються автотранспортом.  
Майданчик для тимчасового складування матеріалів підлягає 

плануванню та забезпечується засобами пожежогасiнння.  
Заправка будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами не 

відбуватиметься на ділянці.  
Залишки будівельних матерiалiв вивозяться за межi території після 

закінчення будівництва. Завдяки прийнятим інженерно-технічним рішенням 
розливи паливо-мастильних матеріалів виключені.  

Шумове та вібраційне забруднення створюване технологічним 
обладнанням під час будівництва має тимчасовий, короткостроковий 

характер. Робота технологічного обладнання відбуватиметься виключно у 

робочий час у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 Комплексом проектних 
заходів передбачено заходи, які дозволять забезпечити нормативні 

значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних смугах частот та 
еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на території 

житлової зони встановлених в ДСН 3.36.037-99 і ДБН В. 1.1-31-2013.  
- здійснювати якісний монтаж обладнання; 

- використовувати обладнання виключно за його призначенням;  
- дотримуватись правил експлуатації механізмів,  

- своєчасно проводити регламентні роботи та профілактичні 



ремонти.  

Світлове забруднення не буде здійснюватися, оскільки виконання робіт 
передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового 

штучного освітлення.  
Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення та 

засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів 
проведення робіт що можуть здійснювати такий вплив.  

Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки будівельні 
матеріали, що будуть використовуватись будуть відповідати діючим 

санітарним та будівельним нормам.  
Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть 

утворюватися виключно комунальні та будівельні відходи. Усі відходи 

відносяться до 4го класу небезпеки, утворення інших відходів у тому числі 
небезпечних та, або токсичних не передбачається. Відходи тимчасово 

складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому майданчику та 
передаватимуться спеціалізованим підприємствам.  

Загалом, вплив на довкілля зумовлений викидами та скидами 
забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та 

радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а 
також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами, який 

відбувається під час підготовчих та будівельних робіт можна 
охарактеризувати, як тимчасовий та незначний і прийнятний для довкілля. 

 
 

17.4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 
ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГОПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З 

ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ 
 

 Враховуючи, що проектована земельна ділянка в зону пам'яток 
культурної спадщини та територій з природоохоронним статусом не входить 

впливу на оточуюче середовище не відбудеться.  
Екологічні проблеми і ризики на здоров′я населення, які  стосуються 

детального плану щодо розташування обєкту виробничо – коммунального 
призначення, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом не є 

значний. 
У процесі планової діяльності можливі різні ризики впливу на 

навколишнє природє середовище. 
Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, відраційного, 
світлового,теплового та радіаційного забруднення,в результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності 

наведено у таблиці. 
 

 
Таблиця 4.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу 

(відходів, викидів, (скидів), забруднення води, повітря, грунту та надр, 
шумового, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті 

провадження планової діяльності) 



Сфери охорони 

довкілля 

Основні виявлені проблеми 

пов'язані з проектом ПДД 

Стратегічні цілі інших актів 

законодавства, які мають 

відношення до виявлених 

прооблем 

Атмосферне 

повітря 

 виділення пилу при 

навантаження та 

транспортуванні видобування 

піску 

 виділення шкідливих газів під 

час роботи автотранспорту й 

гірничої техніки 

Зменшення техногенного 

навантаження на атмосферне 

повітря, а саме: проводити 

зрошення видобувних і 

розкривних уступів, під'їзних 

шляхів водою, здійснювати 

постійний контроль за технічним 

станом обладнання й автотехніки 

від забруднення грунтового 

покриву. 

Водні ресурси Вплив на стан грунтових вод  Забруднення підземних вод 

неможливе, оскільки грунтові води 

залягають нижче підошви 

корисної копалини.  

Приток води в кар'єр може 

здійснюватися лише за рахунок 

атмосферних опадів, які в 

подальшому випарюються та 

дренуються. 

Земельні ресурси Інтенсивне використання земель 

при видобуванні копалин. 

 

Вплив на структуру грунтів та 

ландшафт. 

Порушення природного 

середовища у процесах розвідки 

та та експлуатації родовищ 

корисних копалин 

Освоєння нових екологічно 

безпечних способів добування 

копалин. 

Рекультивація територія, 

порушених гірничимипородами. 

Грунтово-рослинний шар буде 

складуватися в окремі бурти і буде 

використовуватися для біологічної 

рекультивації; 

Здоров'я 

населення 

Очікування впливу не 

передбачається 

- 



 

 
17.4.1.Оцінка впливу під час виконання підготовчих і 

будівельних робіт.  
У процесі експлуатації на підприємстві утворюються тверді побутові 

відходи, зношений одяг та зношені текстильні вироби, обтиральні та 
фільтрувальні матеріали, люмінесцентні лампи. 

Побутові відходи (код згідно ДК – 7720.3.1.01, група 77, IV клас 

небезпеки). 

До цього виду відносяться побутові відходи, що утворюються в процесі 
життєдіяльності працюючих. 

 
Згідно ПКМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів» норми надання послуг з 
вивезення твердих побутових відходів включають обсяги утворення намету 

та відходів з площі зелених насаджень на прилеглій території. 
Побутові відходи збираються в контейнерах для ТПВ. ТПВ вивозяться 

на полігон на підставі договору зі спеціалізованим підприємством, 
оформленого в установленому порядку або спалюються на власному 

підприємстві. 
Обсяг утворення твердих побутових відходів буде становити близько 

60 т/рік. 
 

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані (код згідно ДК – 7710.3.1.26, група 77, I клас небезпеки).  
Освітлення приміщень проводиться люмінесцентними лампами. 

Відпрацьовані ртутьвмістні лампи (РВЛ) утворюються в результаті 

Акустичний 

вплив 

Шумовий вплив Під час пересування техніки, 

виконання земляних робіт тощо, 

виникне додаткове шумове 

навантаження, рівень 

технологічного шуму не 

перевищуватиме норми. 

Світлове,теплове 

та радіаційне 

забруднення  

Очікування впливу не 

передбачається 

- 

Флора фауна Зняття родючого шару грунту при 

видобування копалин 

З огляду на характер запланованих 

робіт, впливу на місцеву фаунута 

флору не очікується. Планова 

діяльність не пердбачає знищення 

рослин чи тварин. Проект не 

матиме впливу на дику природу. 

Негативний вплив на флору та 

фауну не передбачається. 



заміни відпрацьованих ламп в освітлювальних приладах приміщень. 

Розрахунок кількості утворення відходів ламп проводиться відповідно 
кількості встановлених ламп на джерелах освітлення на об'єкті. Згідно 

довідковим даним нормативний термін служби лампи складає 5000 годин. 
Кількість джерел освітлення з використанням ртутьвмісних ламп на об’єкті 

складає 100 одиниць. Середній час експлуатації ртутьвмісних ламп складає 
10 год./добу (3650 год./рік) (Норми витрати ламп освітлювальних на 

експлуатаційні потреби, НР 34-70-034-83, «Союзтехзнерго», М, 1984г.). 
Середня вага лампи – 275 г. 

 
Відпрацьовані люмінесцентні лампи збираються згідно вимог 

Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН 2.2.7.029-99) на стелажах в 

окремому, з обмеженим доступом, передбаченому приміщенні, в фабричних 
упаковках.  

Та передаються організації, яка має ліцензію на поводження з 
небезпечними відходами через укладення договору. 

 
Зношений одяг та інші зношені текстильні вироби (код згідно ДК- 

7710.3.1.13 , група 77, ІV клас небезпеки). 
Зношений спецодяг утворюється на свинокомплексі в орієнтовній 

кількості 100 кг/рік або 0,1 т/рік та використовується на власному 
підприємстві в якості ганчір’я. 

 
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 

згідно ДК – 7730.3.1.06, група 77, ІІІ клас небезпеки). 
Просмалене ганчір’я утворюється внаслідок технологічних операцій у 

виробничому процесі підприємства у кількості 100 кг або 0,1 т/рік. 

Промаслене ганчір’я збирається в металевий контейнер з кришкою та 
зберігається на території підприємства в спеціальному приміщенні. По мірі 

накопичення відходи направляють на утилізацію спеціалізованому 
підприємству. 

 

 



Передбачається повний збір, роздільне зберігання на майданчику з 

твердим покриттям та знешкодження по відповідним технологіям згідно 
класу небезпеки по договору зі спеціалізованими підприємствами  

Компенсаційні заходи за розміщення відходів  
Ставки податку за розміщення відходів залежно від класу небезпеки та 

рівня небезпечності відходів (ст 246 Податкового Кодексу України): 
 

 
З огляду на зберігання відходів відповідно до санітарних норм і 

технікою безпеки, їх подальшу здачу спеціалізованим підприємствам або 

вивезення на полігон ТПВ, можна зробити висновок про те, що негативний 
вплив на навколишнє середовище буде допустимим 

 

17.4.1.1.Оцінка забруднення води. 
 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт негативний вплив на 
водне середовище буде не суттєвий.  

Забезпечення господарських потреб будівельників відбуватиметься від 
існуючого водопроводу, господарські стоки відводитимуться в каналізаційну 

мережу міста.  
Зовнішня мережа дощової каналізації буде забезпечувати самопливне 

відведення дощових вод в існуючу каналізаційну мережу міста. 
 

 
 

 
17.4.1.2.Оцінка забруднення повітря. 

 

Одним із компонентів навколишнього середовища, на який може 
вплинути діяльність – є атмосферне повітря. 

 
Під час експлуатації підприємства, очікується шумовий вплив на 

прилеглу територію, що спричинюється роботою автотранспорту. 
Обладнання, яке може справляти акустичне забруднення на прилеглу 

територію на об’єкті відсутнє.  
Інтенсивність шуму при роботі автотранспорту залежить від типу 

двигуна та режиму роботи, і знаходиться в межах 80-85 дБА. 
 По часовим характеристикам ці шуми відносяться до непостійних і в 

залежності від виду виконуваних робіт вважаються:  

➢ непостійними у часі (рівень звуку безупинно змінюється);  

➢ переривчастими (рівень шуму яких східчасто змінюється);  

➢ імпульсними (що складаються з одного або кількох звукових сигналів, 

кожен тривалістю менше однієї секунди).  

Шум непостійний та утворюється під час заїзду та виїзду автотранспорту 

на територію об’єкту.  
У зв'язку з достатньою віддаленістю об’єкту від житлової забудови 



(близько 400 м), а також тимчасовим характером акустичного впливу, 

шумове забруднення можна вважати досить малим та незначним.  
Технологічне обладнання, яке може являтися джерелом шумового 

забруднення, відсутнє. Шумовий вплив при русі по території автотранспорту 
на акустичний режим буде практично рівний нулю, за рахунок роботи 

двигуна на холостому ходу та малих оборотах. Розробка спеціальних 
шумозахисних заходів не вимагається. 

 Рівень звукового тиску на границі санітарно-захисної зони нижче 
нормативних, наведених у ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку». Враховуючи відповідність санітарним 
нормам, розрахунок акустичного забруднення проводити недоцільно. 

Шумовий вплив на межі санітарно-захисної зони не буде перевищувати ГДР 

 
 

17.4.2. Оцінка впливу під час провадження планованої 
діяльності. 

 
17.4.2.1. Оцінка впливу відходів. 

 
Під час планово діяльності будуть утворюватися відходи:  

• побутові відходи (IV клас) – близько 60 т/рік, будуть тимчасово 
зберігатися у контейнері на спеціально відведеному майданчику з 

подальшим вивозом на полігон ТПВ.  
• Зношений одяг та зношені інші текстильні вироби (IV клас) – 0,1 т/рік, 

будуть тимчасово зберігатися у поліетиленових мішках на піддонах з 
подальшою утилізацією згідно договору. 

 • Матеріали обтирочні зіпсовані відпрацьовані чи забруднені (IV клас) – 

0,1 т/рік, будуть тимчасово зберігатися у поліетиленових мішках на піддонах 
з подальшою утилізацією згідно договору.  

• Лампи люмінесцентні та відходи які містять ртуть інші зіпсовані або 
відпрацьовані (I клас) – 0,022 т/рік (80 шт.), будуть тимчасово зберігатися 

у фабричних упаковках на стелажах в окремому приміщенні з подальшою 
утилізацією згідно договору, спеціально ліцензованою організацією. 

Враховуючі умови тимчасового зберігання відходів відповідно до 
санітарних норм, їх подальшу передачу спеціалізованим підприємствам або 

вивезення на полігон ТПВ, можна стверджувати, що негативний вплив 
відходів на навколишнє середовище буде відсутній 

 
 

17.4.2.2. Оцінка забруднення повітря. 
Одним із компонентів навколишнього середовища, на який може 

вплинути діяльність – є атмосферне повітря.  

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
діяльності підприємства є:  

На стан атмосферного повітря під час планової діяльності буде суттєвий 
вплив: в атмосферне повітря будуть викидатися 15 (п’ятнадцять) 

забруднюючих речовин в загальній кількості 64 т/рік. 
 

Таким чином, перевищення максимальних приземних концентрацій в 

долях ГДК на межі санітарно-захисної зони відсутні.  
Детальні результати розрахунків розсіювання шкідливих речовин в 



атмосфері від джерел викиду наведені у вигляді роздрукованих матеріалів 

обчислення на ПК, а також узагальнений кількісний аналіз розрахункових 
концентрацій в заданих точках, отриманих в результаті розрахунків 

розсіювання, представлений в графічній частині Загального звіту про 
результати розрахунку розсіювання.  

Аналіз результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі показав, що закладені проектом рішення на території 

об’єкта та на межі санітарнозахисної зони в приземному шарі атмосфери не 
створюється концентрації, які б перевищували граничнодопустимі, 

перевищень ГДК не спостерігається. Таким чином, можна стверджувати, що 
вплив від планової діяльності суб’єкта господарювання на навколишнє 

природне середовище, а також на стан здоров’я людей в зоні її розташування 

буде знаходитися в межах відповідних норм і не призведе до порушення 
встановлених санітарно-гігієнічних нормативів і не спричинить погіршення 

стану атмосферного повітря. 
Разом з тим, для запобігання негативного впливу на повітряне 

середовище та з метою скорочення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря передбачається комплекс організаційно-технічних 

заходів, направлених на зменшення і зниження обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: 

➢ дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;  

➢ підтримка повної технічної готовності обладнання і герметичності 

трубопроводів;  

➢ збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;  

➢ проведення систематичного контролю за герметичністю клапанів, 

арматури та з’єднань трубопроводів;  

➢ додержання встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря;  

➢ регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 

період несприятливих метеорологічних умов (НМУ). 

 

17.5. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

17.5.1. Методи прогнозування, що використовувалися для оцінки 

впливу на довкілля. 
Прогнозування стану навколишнього середовища здійснювалось з 

урахуванням впливу планованої діяльності та теперішніх показників 
навколишнього середовища. 

 Розглянуті фізико- хімічні, біологічні, культурні та соціально-
економічні складові довкілля. Оцінка впливу запланованої діяльності 

виконана у декілька етапів: якісне та кількісне визначення впливу об’єкта 

на навколишнє середовище, врахування запланованих заходів щодо 
зменшення негативних впливів, оцінка ймовірних наслідків впровадження 

запланованої діяльності.  
Визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу проведено 

розрахунковобалансовим методами згідно переліку методик затвердженого 
Міністерством екології та природних ресурсів України. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 



повітрі з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин 

проведений на персональному комп’ютері за програмою ЕОЛ за 
стандартними методиками із використанням програми „ЕОЛ-Плюс” (версія 

5.23), рекомендованої Міністерством охорони навколишнього природного 
середовища України. Програма реалізує ОНД-86 „Методику расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий”. 

Оцінка очікуваного рівня забруднення атмосфери в районі розміщення 
об’єкта проектування здійснюється за граничнодопустимими концентраціями 

індивідуальних речовин, коефіцієнтами їх комбінованої дії та сумарним 
показником забруднення атмосфери у відповідності до вимог ДСП 207-97 

„Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами)” та періодичних видань 
переліків ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

При оцінці забруднення атмосферного повітря населених місць 
допустимим та безпечним для здоров'я людей приймається рівень, при якому 

концентрації окремих забруднюючих речовин, груп сумації за коефіцієнтами 
комбінованої дії не перевищують встановлені гігієнічні нормативи 

допустимого вмісту, а також розрахований сумарний показник забруднення 
атмосфери у відповідності до ДСП 201-97. 

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря 
проводився шляхом співставлення сумарного показника забруднення 

сумішшю речовин з показником граничнодопустимого забруднення. 
Враховуючи кратність перевищення показника забруднення до показника 

граничнодопустимого забруднення відповідно до ДСП 201-97 визначають 
рівень забруднення (допустимий, недопустимий) та ступінь його 

безпечності. 

Оцінку ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря проведено відповідно до вимог додатку Ж ДБН А.2.2.-1-2003 „Склад 

і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику 

розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів.  
На основі отриманого значення ризику планової діяльності для 

здоров’я людини приймається рішення про прийнятність такої діяльності. 
 

17.5.2. Заплановані заходи на зменшення негативного впливу на 

довкілля 

Планова діяльність об’єкту буде супроводжуватися: 

➢ викидами у атмосферне повітря забруднюючих речовин: 

➢ утворенням відходів: 

➢ шумовим забрудненням. 

 

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища 
і його безпеки плануються наступні заходи: 

➢ ресурсозберігаючі заходи, тобто раціональне використання водних, 

енергетичних та земельних (компактне розташування будівель та споруд) 
ресурсів; 

➢ використання новітніх технологій виробництва та сучасного 



технологічного 

обладнання; 

➢ проведення своєчасних технічних оглядів обладнання і якісне 

виконання поточних ремонтних робіт; 

➢ заходи щодо запобігання засмічення ґрунту; 

➢ водоохоронні заходи; 

➢ захисні заходи, а саме озеленення території, 

➢ охоронні заходи, а саме: контроль за якістю виконаних будівельно-

монтажних робіт, санітарним станом території, якісним станом ґрунтових вод, 
викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря, своєчасне здійсненням 

додаткових заходів по скороченню викидів шкідливих речовин в атмосферу 
при несприятливих метеорологічних умовах, виконання правил пожежної 

безпеки та вимог встановлених до експлуатації електрообладнання,. 
 

 

 
Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

➢ проводити пусконалагоджувальні роботи котельних установок; 

➢ для спалювання палива використовувати тільки малотоксичні 

пальники; 

➢ всі витяжні установки повинні бути оснащені м’якими вставками на 

стикових з’єднаннях. 

➢ періодичний контроль норм ГДВ на джерелах викиду 

➢ контроль рівня забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ 

 
Заходи по охороні і раціональному використанню водних ресурсів: 

➢ гідроізоляція каналізаційних труб, очисних споруд; 

➢ запобігання проникненню забруднених зворотних вод у водні 

об’єкти та ґрунт. 

➢ періодичний ремонт та заміна зношеного обладнання на 

водозабірних спорудах. 

➢ Ведення журналу обліку використання води форми ПОД-11 

➢ Здійснювати звітність про використання води 2ТП «Водгосп» та 7-ГР 

➢ Територію першого поясу ЗСО утримувати в належному стані. 

 
Для запобігання забруднення ґрунту передбачається: 

➢ організувати збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у 

спеціально 
відведених та відповідно обладнаних місцях; 

➢ регулярно прибирати територію підприємства; 

➢ своєчасно вивозити відходи на утилізацію спеціалізованим 

організаціям; 

➢ постійно контролювати технічний стан каналізаційної мережі. 

Виконання встановлених заходів та дотримання діючих екологічних, 
санітарногігієнічних, пожежних та інших вимог забезпечує ступінь впливу 

планованої діяльності в межах нормативних величин, що обумовлює 
екологічно безпечну експлуатацію об’єкту. 

 
 
 



17.5.3.Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 

довкілля. 

Значний негативний вплив на довкілля найбільш імовірний при 
аварійний ситуації. 

Аварійні ситуації на підприємстві можливі у випадку короткого 
замикання електроустановок, несправності технологічного обладнання, 

недотримання правил технічної експлуатації обладнання, при недотриманні 
протипожежних вимог та різних непередбачуваних причин. Значний вплив 

на стан навколишнього середовища при аварійних ситуаціях завдає пожежа 
з згорянням сировини, продукції, будинків тощо. У випадку пожежі 

концентрація продуктів згорання в атмосфері на осі факелу може досягти 

перевищених значень ГДК. 
Надходження особливо небезпечних забруднюючих речовин у 

довкілля при виникненні аварії не передбачається. 
Для запобігання виникнення аварійних ситуацій передбачається: 

➢ використання технологічного обладнання безпека використання 

якого засвідчується сертифікатами відповідності; 

➢ проведення контролю за станом технологічного обладнання, 

➢ забезпечення планованого об’єкту засобами захисту від блискавки 

та електростатичної індукції; 

➢ перевірка заземлюючих пристроїв не рідше одного разу на шість 

місяців; 

➢ вимикання пошкодженого електроустаткування запобіжниками і 

автоматичними вимикачами; 

➢ виконання планово-попереджувальних ремонтів і оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та 
іншого інженерного обладнання; 

➢ обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією; 

➢ проведення протипожежних інструктажів та заходів відповідно до 

вимог 
Законодавства України; 

➢ суворе дотримання діючих норм, правил, державних стандартів і 

інструкцій при експлуатації електрообладнання. 

У випадку виникнення аварійних ситуацій для ліквідації та мінімізації її 
негативних наслідків передбачається діяти згідно розроблених планів по 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, інформувати органи, що 
відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, забезпечити їх 

безперешкодний доступ на територію підприємства, дії адміністрації та 
персоналу спрямувати на забезпечення безпеки та евакуації людей. 

 
17.6. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, 

ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ,В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ 
СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ 

УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСКОНАЛІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ) 

 

 

Здоров’я населення − планова діяльність підприємства при дотриманні 
вимог природоохоронного та санітарного законодавства України не буде 

мати суттєвого впливу на здоров’я населення. Розрахунковий сумарний 



неканцерогенний ризик з урахуванням критичних органів та систем, які в 

першу чергу зазнають негативного впливу хімічних речовин, менше одиниці. 
 

Клімат та мікроклімат – на стан клімату та мікроклімату вплив під час 
планової діяльності буде не суттєвий. Викид у навколишнє природне 

середовище теплової енергії незначний, валові викиди парникових газів. 
 

Атмосферне повітря – на стан атмосферного повітря під час планової 
діяльності буде не суттєвий вплив: від 15 (п’ятнадцять) джерел забруднення, 

виробничий шум в межах допустимого близбко 54 дБ. 
Під час планової діяльності проводити періодичний контроль: 

• на джерелах викидів − концентрації забруднюючих речовин у 

пилегазовому потоці; 
• на межі санітарно-захисної зони − концентрації забруднюючих 

речовин у приземному шарі атмосферного повітря, рівень шуму. 
 

Ґрунт – вплив на ґрунти буде надаватися практично на всіх етапах 
будівництва при виконанні робіт, пов’язаних з прокладкою підземних 

інженерних мереж, відновленням твердого покриття території, а також в 
процесі будівництва, виконання вантажнорозвантажувальних операцій і т.д. 

 З огляду на прийнятні терміни проведення будівельних робіт, їх 
послідовний і локальний характер, а також передбачені заходи можна 

стверджувати, що вплив на ґрунти буде допустимим.  
Експлуатація об’єкту виключає можливість негативного впливу та 

нанесення збитків земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не 
вплине на стан ґрунтів, та не призведе до зміни механічних, водно-фізичних 

та інших властивостей.  

 
Хімічне та біологічне забруднення території відсутнє. Небезпечні 

інженерногеологічні процеси та явища, а також інші чинники, що негативно 
впливають на стан ґрунту не встановлені.  

Передбачається комплекс заходів щодо захисту ґрунту: 
− влаштування шутрового покриття, що запобігатиме попаданню 

забруднюючих речовин в ґрунт; вивантаження гною повністю 
автоматизоване, що запобігає потраплянню продуктів життєдіяльності 

тварин до навколишнього середовища поза межами місця для тимчасового 
зберігання гною. 

− Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та 
інших чинників, які негативно вплинуть на стан ґрунту не передбачається в 

зв'язку з відсутністю факторів їх утворення. 
 

Вплив на ґрунти оцінюється як екологічно допустимий. 

  
Під час планової діяльності: 

• контролювати технічний стан каналізаційної мережі, своєчасно 
ремонтувати; 

• не допускати засмічення території відходами; 
• накопичувати та тимчасово зберігати відходи у спеціально 

відведених та відповідно обладнаних місцях; 
• своєчасно передавати відходи на утилізацію спеціалізованим 

організаціям. 



 

Ландшафт – на стан ландшафту вплив під час планової діяльності буде 
не суттєвий. 

 
Фауна, флора, біорізноманіття – на стан фауни, флори, біорізноманіття 

вплив під час планової діяльності буде не суттєвий. Під час здійснення 
виробничої діяльності для виконання заходів по збереженню рослинного 

світу необхідно керуватися положеннями Закону України «Про рослинний 
світ». 

Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі розташування 
об'єкту відсутні. Об'єкти природно-заповідного фонду і території, 

перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі 

розміщення об’єкта відсутні. 
Експлуатація об’єкту впливу на рослинний і тваринний світ, заповідні 

об'єкти не чинить, тому що: 
- шляхи міграції тварин і птахів у районі розміщення об'єкта не 

пролягають; 
- музеї, пам'ятники архітектури, культури, історії, об'єкти природно-

заповідного фонду в районі розміщення і на прилягаючій території відсутні. 
 

Навколишнє соціальне середовище − Екологічна обстановка та 
санітарно-гігієнічний стан району розташування об’єкта – задовільні 

Робота об’єкту не спричинить погіршення умов проживання і здоров’я 
людей. 

Діяльність підприємства крім створення додаткових робочих місць та 
збільшення обсягів відрахувань до бюджету, забезпечують потреби 

населення в продукції сільськогосподарського виробництва. 

Діяльність здійснюється з дотриманням норм і правил в області охорони 
природного середовища та вимог нормативних та інструктивно-методичних. 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі показав, що максимальні значення приземних 

концентрацій забруднюючої речовини на межі СЗЗ з урахуванням фонових 
концентрацій не перевищують гігієнічні нормативи. 

Шумовий вплив на межі СЗЗ відповідає санітарним нормам. 
Отже, експлуатація устаткування не призведе до негативної дії на стан 

здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на 
навколишнє соціальне середовище. 

 
Техногенне середовище − Діяльність об'єкта не чинить антропогенного 

впливу на промислові, сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію 
територій, пам'ятники архітектури, історії, культури і інші елементи 

техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності 

пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), відсутні. 
 

 
 

Методологія проведення СЕО. 
 

Методологія ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної 
екологічної оцінки стратегій регіонального розвитку. У 2013–2014 рр. СЕО 

за цією методологію проводилася для Стратегії розвитку Дніпропетровської 



області на період до 2020 року та Стратегії розвитку Львівської області на 

період до 2027 року за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги 
«Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування 

розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП) і «Місцевий економічний 
розвиток міст України» (Проект МЕРМ), що впроваджувалися відповідно 

Конференційною радою Канади та Федерацією канадських муніципалітетів 
за фінансової підтримки Уряду Канади.  

Створення Робочої групи з СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з 
усіма розробниками Стратегії. Робоча група формується з представників 

органів влади та місцевого самоврядування, експертів з охорони довкілля, 
науковців, представників громадськості та інших зацікавлених сторін. 

Робочій групі має бути забезпечений вільний доступ до інформації та 

можливість надавати коментарі й рекомендації розробникам стратегії.  
Визначення кола органів влади, які братимуть участь у консультаціях. 

СЕО передбачає необхідність проведення консультацій з 
природоохоронними органами та органами охорони здоров’я, яким має бути 

надана можливість прокоментувати проект стратегії та екологічний звіт.  
Визначення кола зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення 

громадськості до консультацій і участі. Успішна й ефективна участь 
громадськості є важливою для успішного проведення СЕО. Відповідно до 

Протоколу про СЕО громадськості мають бути надані можливості для участі 
в СЕО. Проект стратегії та екологічний звіт мають бути своєчасно доведені 

до відома громадськості.  
Громадськості повинна бути надана можливість висловити свою думку 

щодо проекту стратегії, а також щодо екологічного звіту. До громадськості в 
процесі СЕО слід звертатися якомога раніше, а в ідеалі – на момент 

формування Робочої групи з СЕО. Участь громадськості на цьому ранньому 

етапі буде свідчити про суспільний інтерес до СЕО, підвищить прозорість 
процесу СЕО, забезпечить можливість виявлення потенційного конфлікту 

цінностей різних соціальних груп, а також гарантуватиме, що важливі для 
громадськості питання будуть розглянуті під час визначення сфери 

охоплення СЕО. В процесі визначення кола зацікавлених сторін слід 
звернути увагу на соціальні групи, які потенційно можуть постраждати від 

погіршення стану довкілля, і на тих, для кого збереження довкілля є одним 
з основних видів діяльності (науковці, представники громадських 

екологічних організацій, освітяни).  
Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування 

громадськості сформульовані в п.2, 3 ст. 5 закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку». Інформування громадськості є важливою складовою на 

усіх етапах СЕО. На підготовчому етапі необхідно проінформувати про 
початок процесу та формування Робочої групи з СЕО. 

Визначення сфери охоплення СЕО. 

Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних 
проблем необхідний для того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих 

складових довкілля, які є важливими для села. Наступні питання можуть 
допомогти у визначенні пріоритетності екологічних проблем:  

- які проблеми є найдавнішими та найбільш значущими у місті?; 
- які зміни відбуваються в довкіллі?; 

- якою є історія та витоки цих проблем? 
Визначення просторових і часових меж оцінки.  

Просторовий масштаб оцінки має охоплювати природні, соціально-



економічні й культурні ресурси та взаємозв’язки між ними, а також практику 

землекористування, на яку може потенційно вплинути будь-який з 
розроблених альтернативних сценаріїв.  

Проведення консультацій з природоохоронними органами та органами 
охорони здоров’я щодо того, яка інформація має бути включена до 

екологічного звіту.  
Оцінка екологічної ситуації на території села. 

Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, 
включаючи значення ключових екологічних показників. Необхідно 

визначити складові довкілля (як екологічні, так і соціально-культурні), на 
яких буде зосереджено увагу СЕО. Важливо визначити ключові показники, 

які характеризують стан складових довкілля (наприклад, показники якості 

води, стану здоров’я населення тощо). Ці показники дадуть можливість 
особам, котрі приймають рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши 

увагу на тих параметрах, які реагуватимуть на зміни й створюватимуть 
зворотний зв’язок, а також на тих параметрах, моніторинг яких буде 

ефективним. Зібрана інформація дасть можливість оцінити поточний стан 
довкілля. 

Проведення аналізу трендів стану довкілля. Якісна оцінка екологічних 
проблем розвитку міста в минулому (з наголосом на головні тенденції та 

очікувані проблеми) є основою для початку розроблення документації з СЕО. 
В багатьох випадках 50% і більше загального часу на проведення СЕО 

витрачається саме на визначення базового рівня стану довкілля. Разом з тим, 
такий аналіз дозволяє оцінити альтернативи пропонованій стратегії розвитку 

села, обумовлені об’єктивними тенденціями зміни стану довкілля.  
Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на 

довкілля та відповідність регіональним екологічним цілям). 

Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей. 
Результати оцінки ступеню врахування регіональних екологічних цілей слід 

обговорити з громадськістю для того, щоб зібрати зауваження й пропозиції 
та врахувати їх в документації з СЕО.  

Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 
характеру. Чинники змін у селі можуть бути антропогенними або 

природними. До чинників змін відносять також регіональну політику та 
управлінські дії. Зміни екологічної ситуації в селі часто обумовлені 

синергетичною взаємодією економічних, адміністративних, демографічних і 
соціально-культурних чинників, а також рівнем розвитку промисловості, 

сільського господарства, науки й технологій. Чинниками змін можуть бути 
розширення або скорочення певних галузей економіки (гірничодобувна 

промисловість, енергетика, сільське господарство, переробна 
промисловість, лісове господарство тощо); зміна моделей сільського 

розвитку; розширення або звуження взаємодії між органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом і громадськими 
організаціями; зміни чисельності населення в місті; зміни у практиці 

землекористування тощо. Важливо також виокремити чинники локального 
рівня та чинники, пов’язані з регіональними, національними й глобальними 

впливами. Чинники більш високого рівня часто пов’язані з національною 
політикою та міжнародними угодами, спрямованими, наприклад, на 

збалансований розвиток, збереження біорізноманіття, протидію зміні 
клімату. 

Проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан 



здоров’я й добробут населення. У випадку, коли у Стратегії передбачаються 

конкретні заходи й проекти, що мають територіальну прив’язку, група 
оцінює вплив пропонованих заходів на складові довкілля (вплив на 

атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору й фауну), а 
також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я 

населення, соціальноекономічні наслідки, поводження з відходами, розвиток 
інфраструктури, транспорт, естетичні характеристики території, 

використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо). У випадку, коли 
неможливо чітко визначити територіальну прив’язку конкретних заходів і 

проектів, оцінка впливів ОНПС ґрунтується на експертній оцінці членів 
Робочої групи.  

Розроблення документації з ОНПС та передача на ухвалення. 

Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання, 
скорочення або пом’якшення потенційних негативних наслідків для довкілля 

та здоров’я населення, які можуть бути результатом реалізації розділу ОНПС. 
Під час розроблення стратегій розвитку сіл не часто розглядаються 

альтернативні стратегії. Частіше використовується більш гнучкий підхід, що 
передбачає аналіз різноманітних сценаріїв в межах стратегії, який дозволяє 

розглядати різноманітні сценарії розвитку в усій їх багатоманітності. Тому на 
основі запропонованих рекомендацій можна розробити один або кілька 

альтернативних сценаріїв реалізації Стратегії.  
Обговорення документації, збір і врахування пропозицій зацікавлених 

органів влади та громадськості. Обговорення документації розділу ОНПС є 
суттєвою складовою СЕО, оскільки це дозволяє не лише ознайомити 

громадськість з результатами СЕО, а й зібрати пропозиції зацікавлених 
органів влади та громадськості до Стратегії. Органи влади можуть оцінити 

правильність організації процесу СЕО та оцінити якість документації з СЕО.  

Розроблення остаточного проекту документації з СЕО (ОНПС) та 
передача в районну державну адміністрацію для розгляду та ухвалення. 

Група з СЕО забезпечує врахування в екологічному звіті рекомендацій 
органів влади та громадськості (громадських організацій). Невраховані 

рекомендації також мають бути відображені в документації з СЕО з 
поясненням причин неврахування.  

Загалом, рекомендації СЕО мають бути максимально враховані в 
кінцевому варіанті Стратегії. Забезпечення доступу громадськості до 

розробленої документації. Розроблена документація з СЕО має 
розміщуватися на веб-сайті районної державної адміністрації району. 

Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля. 
Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегії на довкілля. 

Документація з СЕО має містити пропозиції щодо організації системи 
моніторингу впливу впровадження Стратегії на довкілля. Ця система має 

враховувати той факт, що планування розвитку – це поступовий процес, 

який залежить від розроблення та схвалення Стратегії, відбору проектів і 
програм з її реалізації, моніторингу фактичного впливу та запуску нового 

циклу планування.  
СЕО має бути складовою частиною усіх цих етапів планування. У 

зв’язку з цим, хід реалізації Стратегії необхідно контролювати з 
врахуванням:  

- показників, які характеризують виконання природоохоронних 
заходів під час реалізації Стратегії;  

- результатів оцінки впливу на навколишнє середовище окремих 



проектів, які виконуватимуться в рамках Стратегії. Результати такого 

моніторингу необхідно буде враховувати під час оновлення Стратегії або 
підготовки нових стратегічних документів.  

Утворення робочого органу з моніторингу впливу Стратегії на довкілля. 
Для моніторингу впливу Стратегії на довкілля має бути створений робочий 

орган. Цей орган може функціонувати у складі робочої групи з моніторингу 
стратегії. До його складу можуть увійти члени робочої групи з СЕО, зокрема 

представники громадськості. Робочий орган з моніторингу має забезпечити 
доступ громадськості та органів влади до результатів моніторингу. 

17.7. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Передбачається створення системи контролю за виконанням 

технологічних процесів в тому числі за дотриманням викидів, скидів, 
утворенням відходів. 

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних 

індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих 
рішень та який вплив це справляє на систему управління підприємством в 

цілому території, району його розміщення зокрема. 
 

 

 
17.8. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОІКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА 
НАЯВНОСТІ) 

 

 На території Великомостівської міської ради протікає річка 

Рата, яка є транскордонним водним об’єктом (прибережно-захисна 
смуга 100 м). Транскордонний вплив під час реалізації планованої 

діяльності відсутній. У порівнянні з нульовою альтернативою вплив 
на довкілля оцінюється як незначний, оскільки, як зазначалося 

вище, буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів. 
Рівень утилізації відходів, що є важливим індикатором регіонального 

розвитку, може залишитися на незмінному рівні. 

 

 
  



ВИСНОВКИ 

 
На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Детальний 

план території по вул. Шевченка, 125 на території Великомостівської міської 
ради, Сокальського району, Львівської області(за межами населених 

пунктів) відповідає державним та регіональним стратегічним документам, 
реалізація заходів планової діяльності не справляє значного негативного 

впливу на стан довкілля та здоров'я населення. 
За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової 

діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на 
довкілля, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» повинно бути враховане в документі детального планування. 

 
 

 
  



 

18. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 
 

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали: 
При розробці ДПТ враховано: 

 Фрагмент схеми планування Сокальського району Львівської області; 
 Матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних 

обстежень та контрольних обмірів; 
 Розпорядження №362 Сокальської районної державної адміністрації від  

22.11.2019 р.; 
 Завдання на розроблення детального плану території. 

  



ПРИМІТКА: 

 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (стаття 19) у складі ДПТ розробляється проект 
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб (даний розділ розробляється у складі, визначеному відповідним 
нормативно-правовим актом). 

 
Даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди 

ліцензованою землевпорядною організацією. 
 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. 
Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету 

міністрів України. 
 

Загальна доступність матеріалів детального плану території 
забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також 
у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що 

належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. 
Зазначена частина може включатися до складу детального плану території 

як окремий розділ. 
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує 

оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його 
затвердження. 

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим 

органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його 
подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом 

порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, 
міською радою, районною державною адміністрацією. 

 
  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19. ДОДАТКИ 

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
 


