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Вступ 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної 

та екологічної складових розвитку. 

Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних 

проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та 

прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і 

населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 

можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу 

планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього 

аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 

стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку 

шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення 

та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час 

розроблення та затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів 

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

обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання 

екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 

інформації у проекті документа. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 

562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу 

окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

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

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

законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної 

політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 

показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 

Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, 

галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли 

стратегічну екологічну оцінку – відсотків». 
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У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

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

екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

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

привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 

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

навколишнє середовище». 

У 2018 році Верховна Рада України ухвалила закон «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII). Цей 

законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на 

імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для 

довкілля. 

10 серпня 2018 року наказом Міністерства екології та природних 

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

України «Про стратегічну екологічну оцінку» затверджено Методичні 

рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування, що рекомендуються для використання 

центральними та місцевими органами  виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультації, а 

також представниками громадськості, які будуть брати участь у стратегічній 

екологічній оцінці.  

Методологія виконання СЕО базується на статті 9 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та затверджених Методичних рекомендацій і 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

Проект «Внесення змін до детального плану території частини 

господарського двору по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської 

сільської ради (за межами населеного пункту)» є основним видом 

містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для 

обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого 

використання території. 

Проект внесення змін розробляється та затверджується в інтересах 

відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної 

організації та функціонального призначення території, формування системи 

громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 

інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та збереження 

нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, 

традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. 

Містобудівниа документація розроблена на підставі наступних 

документів та вихідних даних: 

1. Звернення голови Хоробрівської сільської ради до голови Сокальської 

райдержадміністрації з проханням видати розпорядження щодо внесення змін 

до Детального плану території частини господарського двору, який 

затверджено розпорядженням голови Сокальської райдержадміністрації від 

14.05.2012 №237. 

2. Розпорядження Сокальської райдержадміністрації №2 від 03.01.2019 р. 

«Про внесення змін до детального плану території частини господарського 

двору по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської сільської ради (за 

межами населеного пункту)». 

3. Завдання на розроблення ДПТ. 

4. Топогеодезична зйомка, виконана ПП «Абрис» у 2019 році. 

5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №86907703 від 12.05.2017 р. 

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №86907732 від 12.05.2017 р. 

7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84675106 від 10.04.2017 р. 

8. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №86903630 від 12.05.2017 р. 

9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №86913740 від 12.05.2017 р. 

10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84934070 від 12.04.2017 р. 

11. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84926685 від 12.04.2017 р. 

12. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84791232 від 11.04.2017 р. 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

6 
 

13. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №86907183 від 12.05.2017 р. 

14. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84935342 від 12.04.2017 р. 

15. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності гр. Веклина М.Т. інд. №84677149 від 10.04.2017 р. 

Метою проекту внесення змін ДПТ є: 

– впорядкування планувальної структури, функціонального використання та 

комплексної забудови території з врахуванням намірів власників будівель і 

споруд та користувачів земельних ділянок; 

– визначення параметрів земельних ділянок підприємств та об’єктів на 

території частини колишнього госпдвору; 

– визначення містобудівних умов та обмежень використання земельних 

ділянок. 

Проектом ДПТ охоплено частину території господарського двору 

площею приблизно 5,89 га. 

В межах території проектування наявна ділянка із кадастровим номером 

4624885700:10:000:0238, площею 0,3954 га, яка оформлена у приватну 

власність з цільовим призначенням – для іншого сільськогосподарського 

призначення. 

Інші ділянки, де розташовані нежитлові будівлі і споруди, не оформлені 

документацією землеустрою. 

Розроблення ДПТ частини господарського двору обумовлено 

необхідністю сприяння розвитку підприємництва на ділянці колишнього 

виробництва з урахуванням містобудівних особливостей, екологічного стану 

та реалізації завдань довгострокового розвитку села Хоробрів в цілому. 

Згідно намірів власників будівель і споруд та користувачів земельних 

ділянок на проектованій території передбачається подальший розвиток 

виробничої зони, що включає об’єкти виробництва, підприємницької 

діяльності,  тваринництва, склади тощо. 

Проектом ДПТ пропонується ефективне використання території даної 

виробничої зони з чітким розподілом ділянок за власниками будівель і споруд 

з врахуванням зручного транспортного обслуговування та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, що враховують: 

– місце розташування проектованої території в структурі району і населеного 

пункту; 

– наявність капітальних будівель і споруд; 

– наявність будівель і споруд на суміжних ділянках; 

– сформовану мережу вулиць та проїздів; 

– сучасне використання окремих ділянок, будівель і споруд та доцільність 

перспективного їх використання. 
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Ближче до сельбищної забудови с. Хороброва пропонується формування 

виробничих зон нижчого класу шкідливого впливу, санітарно-захисні зони 

(СЗЗ) від яких є меншими. 

В західній частині території проектування на межі зі школою 

пропонується формування смуги об’єктів обслуговування і підприємництва 

без шкідливого впливу (без СЗЗ), що водночас сприятиме формуванню 

фронтальної візуально привабливої (в об’ємно-просторовому відношенні) 

забудови. 

Основні орієнтовні техніко-економічні показники ділянки, що 

проектується представлені в табл. 1.1. 

Табл. 1.1. – Основні техніко-економічні показники  

№ Назва показників 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Пропозиції 
ДПТ 

1 

 

 

 

 

 

Територія (в межах проекту ДПТ) га 

 

5,8947 5,8947 

2 

Територія проектованих ділянок, всього 

в тому числі  

(з прив’язкою до експл. №№ проектного 

плану): 

га  4,27855 

 – ділянка 1 га – 0,2156 

 – ділянка 2-3 га – 0,3744 

 – ділянка 4 га – 0,26285 

 – ділянка 5 га – 0,35705 

 – ділянка 6 га – 0,2738 

 – ділянка 7 га – 0,45025 

 – ділянка 8 га – 0,23195 

 – ділянка 9 га 0,39395 0,39395 

 – ділянка 10 га – 0,4654 

 – ділянка 11 га – 0,3235 

 – ділянки 12-14 га – 0,3182 

 – ділянка 15 га – 0,41975 

 – ділянка 20 га – 0,19185 

3 
Площа вуличної мережі в червоних 

лініях 

га – 1,3063 

4 Площа забудови м2 1,3278 1,4009 

5 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі  км  1,25 

6 Площа проїзної частини га  0,7629 

Детальний план території вносить уточнення і доповнення до 

містобудівної документації на новому рівні, пов'язаному із більшою 

деталізацією містобудівного планування території та проектних рішень.  

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу 

при прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо використання 

території, розробленні та моніторингу реалізації містобудівної документації 

на наступних стадіях проектування. 
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Документ державного планування узгоджується з планом соціально- 

економічного розвитку території, виконанням стратегічних завдань 

передбачених Стратегією розвитку Львівської області (Стратегічна ціль 1: 

Конкурентно-спроможна економіка та Стратегічна ціль 4: Розвинуте село). 

 При розробленні проекту враховується Генеральна схема планування 

території України, Схема планування території Львівської області, стратегії та 

програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку 

відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони 

та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток 

археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна 

документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, 

заяви щодо забудови та іншого використання території. 

Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, 

гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості 

інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового 

прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, 

міжнародного екологічного співробітництва та у відповідності до: 

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

– Закону України «Про основи містобудування»; 

– Закону України «Про відходи»; 

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

– Закону України «Про екологічну мережу України»; 

– Закону України «Про охорону земель»; 

– Закон України «Про рослинний світ»; 

– Закону України «Про тваринний світ»; 

– Закону України «Про генеральну схему планування території України»; 

– ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та сільських поселень»; 

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

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку»; 

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд»; 

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»; 

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 
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– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг)»; 

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»; 

– Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів». 

У рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки 

проекту «Внесення змін до детального плану території частини 

господарського двору по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської 

сільської ради (за межами населеного пункту) розроблено Заяву про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ. 

 Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 

пропозицій від громадськості не надходило. 

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

населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та 

результатів досліджень 

Територія господарського двору, що охоплена проектом ДПТ, 

знаходиться в селі Хоробрів Сокальського району Львівської області. (рис. 

2.1, 2.2). 

 
Рис. 2.1. Місце розташування с. Хоробрів 
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Рис. 2.2. Схема розташування території проектування у планувальній 

структурі населеного пункту 

Хоробрів – село в Україні, в Сокальському районі Львівської області. 

Населення становить 819 осіб. Орган місцевого самоврядування – 

Хоробрівська сільська рада. Площа становить 3 км². Густота населення – 

273 осіб/км². 

Перша письмова згадка датується 1453 р. Село детально описане в 

королівській люстрації 1565 р. 

Станом на 1880 р. у Хороброві налічувалось 695 жителів, з них 605 – 

греко-католиків, 60 – римо-католиків і 30 юдеїв. У міжвоєнний період село 

було адміністративним центром ґміни Хоробрув, яка входила до 

Сокальського повіту Львівського воєводства. 

Напередодні Другої світової війни, на 01.01.1939 р. в селі проживало 

вже 1010 мешканців, з них 820 українців-греко-католиків, 140 українців-

латинників, 25 поляків-римо-католиків, 15 євреїв і 10 німців. 

Після Другої світової війни Хоробрів, як і інші села Сокальського 

Закерзоння опинилося в складі Польщі. 6 травня 1946 р. українське 

населення села примусово було виселено до УРСР (здебільшого до 

Тернопільської області). Збройний опір депортації українців у Хороброві 

чинили відділи УПА. Так, 5 травня 1946 р. стрільці УПА ВО-БУГ провели 

успішну наступальну операцію проти радянських і польських військових 

формувань із застосуванням німецьких реактивних снарядів. У 1947 р. в 

рамках операції «Вісла» решту хоробрівців, які на той час ще залишались у 
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селі (із змішаних польсько-українських сімей) було депортовано у північно-

західні райони Польщі. 

До 1951 р. село знаходилось у складі Польщі, і лише після радянсько-

польського обміну ділянками територій знову відійшло до УРСР. У 1953 р. 

знову заселене українцями і перейменоване на Правда. Сюди було 

переселено мешканців с. Хітар Сколівського району Львівської області. До 

рідного села в середині 1950-х рр. повернулася лише частина корінних 

мешканців. У 1993 р. відновлено колишню назву Хоробрів. 

Господарський двір розташований в північно-західній околиці 

Хороброва за межами населеного пункту і територіально примикає до 

адміністративної межі села. 

Основний під’їзд до проектованої частини господарського двору 

здійснюється по вулиці від центральної частини села. 

Західніше господарського двору, на відстані понад 150 м (по прямій) 

проходить державна автодорога регіонального значення Р-15 Жовква – 

Ковель, від якої до виробничої зони  госпдвору організований під’їзд. 

Проектована територія частини колишнього господарського двору 

знаходиться поблизу сельбищних утворень села: житлової забудови 

садибного типу і Хоробрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

території яких частково потрапляють в зону шкідливого впливу від об’єктів в 

межах проектування (корівника, складів тощо). 

На території колишнього господарського двору були утворені різні 

підприємства, частина нерухомості належить окремим юридичним і 

фізичним особам. Деякі капітальні будівлі і споруди на даний час 

використовуються, деякі пустують. 

В межах території проектування знаходяться: 

– складські приміщення (Веклин М.Т., Коваль Р.Л., Тендеряк В.); 

– склад будматеріалів (Веклин І.Т.); 

– петкус (Веклин І.Т.); 

– телятники (Тендеряк В., Веклин М.Т.); 

– корівник (Мругов О.); 

– свинарники (Веклин М. Т., Веклин І.Т., Коваль Р.Л., Барна В.І.); 

– бомбосховище (ПП «Максимів»). 

Від трансформаторного пункту (ТП 10/0,4 кВ), що знаходиться 

південніше території ДПТ, неподалік пождепо, вздовж проїзду в східній 

частині території ДП проходить повітряна ЛЕП-0,4 кВ, від якої 

забезпечується електропостачання об’єктів колишнього госпдвору. 

Північніше частини ДПТ облаштований підземний водозабір, що 

використовується для потреб водопостачання підприємств. 

Інші інженерні комунікації в межах проектованої ділянки відсутні. 

Об’єкти історико-культурної спадщини відсутні. Територія не несе 

археологічної цінності. На території проектування об’єктів, що належать до 

природо-заповідного фонду не виявлено. 

Геолого-геоморфологічна будова  
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За структурно-тектонічним районування Сокальський район відноситься 

до Південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Схематична структурно-тектонічна карта Львівської області 

Територія відноситься до Сокальської Гряди – розчленованого 

горбистого акумулятивно-денудаційного узвишшя Волині і Малого Полісся. 

Дана місцевість територіально належить до басейну Західного Бугу. 

Локальний ухил рельєфу обумовлює напрямок підземних водостоків у бік 

долини притоки, що впадає у р. Західний Буг. 

В геоструктурному відношенні територія проектування знаходиться в 

межах Львівсько-Волинського кам’яновугільної западини. В геологічній 

будові району приймають участь осадові породи кам’яновугільного, 

юрського, верхньокрейдяного, третинного та четвертинного віку. 
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Кам’яновугільні відклади представлені пісковиками та глинистими 

сланцями, глинисими вапняками, прошарками і пластами вугілля, залягають 

на глибинах від 250 до 500 м. 

Вище залягають верхньокрейдові відклади потужністю 200-300 м. Вони 

представлені мергелистими вапняками з прошарками мергелястих глин, 

окремненими вапняками, пісковиками, глинами та конгломератами. 

Третинні відклади залягають над верхньокрейдяними породами, 

представлені глинами з прошарками пісковиків. 

З поверхні землі повсюдно розповсюджені четвертинні породи, які 

представлені перешаруванням водонасичених пісків, супісків і суглинків, а в 

пониженій частині – пісками замуленими з прошарками торфів. 

В інженерно-геологічному відношенні дану територію можна віднести 

до сприятливої категорії для забудови – ділянки з ухилом поверхні землі від 

0,5 до 8%, рівнем підземних вод 3 м і більше від поверхні землі, складені 

пісками, глинами і мергелями з розрахунковим тиском на них 1,5 кг/см2. 

В разі нового будівництва на наступній стадії проектування необхідно 

попередньо виконувати інженерно-геологічні вишукування. 

Територія внесення змін розташована в зоні підвищеної долини. 

Загальний ухил поверхні місцевості спостерігається в західному напрямку. 

Рельєф території проектування характеризується незначним ухилом на 

південь. Перепад відміток в межах ДПТ становить орієнтовно 4,2 м (від 310,8 

м до 296,6 м). 

Гідрологічні та гідрогеологічні умови  

Місце розташування населеного пункту та геоморфологічна структура 

території зумовили її гідрологічні та гідрогеологічні умови. Відповідно до 

схеми «Гідрологічне районування Львівської області» територія належить до 

басейну Західного Бугу, що в свою чергу належить до басейну Балтійського 

моря (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Гідрологічне районування Львівської області 

У загальній схемі гідрогеологічного районування України район 

обстежень відноситься до Західної частини Волино-Подільського 

артезіанського басейну. 

На території населеного пункту відстуні великі водні об’єкти. Виявлено 

два водоносних горизонти: в четвертинних відкладах (ненапірний) та 

верхньокрейдовий (напірний). 

Четвертинний водоносний горизонт пов’язаний із четвертинними 

алювіальними та алювіально-делювіальними відкладами. Водовмісними 

породами є піски, з прошарками суглинків та супісків. Горизонт безнапірний. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів. В період інтенсивного випадання дощів та сніготанення 

рівні підземних вод можуть підвищуватися на 0,5-1,0 м вище зафіксованих. 
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Рівень четвертинного водоносного горизонту встановлюється на глибині 

1-2 м в заплаві та 3-5 м на схилах. 

Водоносний горизонт відкладів верхньої крейди має розповсюдження на 

всій досліджуваній території. Підземні води цього горизонту розвинуті в 

інтервалі 30-50 м і нижче. Водовмісними породами є мергелі скельні, сірі, 

сильнотріщинуваті, піщанисті. Наявні прісні води мають мінералізацією до 

1г/дм3, що характеризує їх як господарсько-питні, гідрокарбонатні магнієво-

кальцієві.  

Водоносний горизонт відноситься до пластово-тріщинних. Колекторські 

властивості верхньокрейдових порід залежать від їх тріщинуватості, яка 

пов’язана як з вивітрюванням (в верхній частині розрізу), так і з умовами 

напластування і розривною тектонікою. 

Кліматичні умови 

Регіон розташований у перехідній зоні від помірно-теплого західно-

європейського клімату до помірно континентального східно-європейського. 

Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату і 

відноситься до північного кліматичного району. Особливості кліматичних 

умов зумовлені положенням між вологими прибалтійськими низовинами з 

одного боку і сухими степами південної частини – з другого. Клімат району 

помірно-континентальний, із м`якою зимою, довготривалою вологою весною 

і теплою, відносно сухою осінню. Клімат району характеризується низьким 

тиском, великою вологістю повітря, порівняно великою кількістю опадів, 

слабким випаровуванням. Велика кількість опадів спричинена західними та 

північно-західними вітрами з Атлантичного океану, які швидко змінюють 

погоду. 

Зима відносно м’яка, середня температура січня –5°С, весна волога, 

прохолодна, осінь тепла, достатньо суха. Характерною особливістю 

кліматичних умов є зміна температури повітря в літній період. 

Найжаркіший місяць – липень з середньомісячною температурою 

+18,3°С. Найхолодніший місяць року – січень, із середньою багаторічною 

температурою – 4,1°С. Середньорічна температура складає +7,4°С. 

Екстремальні температури сягають: абсолютний максимум +37,1°С, 

абсолютний мінімум – 33,6°С. Мінімальна відносна вологість спостерігається 

в квітні – травні і становить 60%-70%, а в грудні-січні збільшується до 80%-

90%.  

Середньорічна кількість опадів складає 798 мм, з них 407 мм випадає у 

весняно-літній період, характерним є континентальний тип випадання опадів 

з максимумом у літні місяці та мінімум взимку. Слід відзначити, що осінь 

буває вологою, а взимку часті відлиги, тому створюються умови для осінньої 

та зимової інфільтрації опадів, що сприяє утворенню умов для відновлення 

експлуатаційних запасів підземних вод. 

Кліматичні умови характеризуються незначними річними і добовими 

амплітудами, підвищеним зволоженням території. Головна риса клімату - 

його м’якість і часті відлиги взимку, незначні перепади температури влітку. 
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Район перебуває у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в 

агрокліматичній підзоні достатнього зволоження ґрунту. 

Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів. 

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

березня повний схід. Часті відлиги спричинюють нестійкість снігового 

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

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

найменша – в січні-квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню 

великих площ перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії 

ґрунтів.  

Радіаційний баланс додатній і складає біля 40 Ккал/см2 за рік. 

Нормативна глибина промерзання 1,0 м, снігове навантаження 680 Па. 

Середнє число днів штилю – 19. За повторюваністю вітри переважно: західні 

– 24%, південно-східні – 17%, північно-західні – 15%, південно-західні – 

13%.  

Ґрунтовий покрив  

Територія Сокальського району розташована в двох агроґрунтових 

районах. Північна частина розміщена в Північному (Сокальському) 

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

опідзолені, переважно суглинкові ґрунти та чорноземи. Південно-західна 

частина належить до Західного (Яворівського) агроґрунтового району, для 

якого характерні дерново-підзолисті піщані та супіщані, ясно-сірі, дернові та 

лучні ґрунти (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Ґрунтовий покрив Львівської області 

Всього на території району виділено двадцять чотири генетичних типи 

ґрунтів, основні з яких у відсотковому відношенні становлять: 

– дерново-підзолисті, дерново-слаборозвинені піщані ґрунти та борові піски - 

14,1%; 

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

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

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

– перегнійно-карбонатні суглинкові – 6,9%; 

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

– дернові та лучні – 7,7%; 

– лучно-болотні та болотні – 1,2%; 

– торфовища низинні та торфо-болотні – 2,3%; 
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– інші – 2,0%. 

Ясно-сірі ґрунти за будовою профілю близькі до дерново-підзолистих. 

Ближче до поверхні залягає сірий або ясно-сірий малогумусований гумусово-

елювіальний горизонт. Він безструктурний, розсипчастий, глибиною 16-

22 см, а при поглибленні орного шару може досягати 26-30 см. Основна його 

відміна – наявність окремого елювіального горизонту, який представлений 

малопотужним сірувато-білим, пухким і бідним на колоїди шаром, що 

поступово переходить в ілювіальний горизонт. Ці ґрунти відносно бідні на 

гумус, вміст якого становить лише 1,5-2,2%. Вони також недостатньо 

забезпечені рухомими формами поживних речовин. Ґрунти безструктурні, 

здатні до запливання та утворення кірки. Цьому сприяє також ненасичення 

ґрунтів кальцієм. Щільний, злитий і в'язкий ілювіальний горизонт ускладнює 

проникання кореневої системи рослин у нижні горизонти, погіршує водно-

повітряний режим ґрунтів. 

Темно-сірі ґрунти поєднують у собі ознаки чорноземів і дерново-

підзолистих ґрунтів. Ознаки чорноземів проявляються в добре розвиненому 

гумусовому горизонті (Не), що має глибину 30-32 см, у глибокому 

забарвленні профілю гумусом і в наявності кротовин. Темно-сірі ґрунти на 

відміну від чорноземів опідзолених мають більш глибокий ілювіальний і 

дещо менший гумусовий горизонти. Ці ґрунти характеризуються середнім 

вмістом гумусу (2,6-2,8%) та слабо кислою реакцією ґрунтового розчину (рН 

= 5,3-5,5), за гранулометричним складом переважно легкосуглинкові. 

Дерново-підзолисті ґрунти характеризуються невеликим вмістом гумусу 

(в середньому 1,0-1,9%). Ступінь насичення основами – 65% (в орному шарі). 

Реакція ґрунтового розчину різна – від сильнокислої до нейтральної (рН 

сольове 4,0-6,0). Близько 90% всіх дерново-підзолистих ґрунтів мають 

низький або дуже низький вміст фосфору (2-8 мг на 100 г ґрунту), 82,8% – 

мало забезпечені калієм (2-10 мг на 100 г ґрунту) і лише 15,5%  – середньо 

забезпечені рухомими формами елементів живлення (10-15мг на 100 г 

ґрунту). 

 Стан навколишнього середовища 

Для аналізу та оцінки поточного стану навколишнього середовища були 

використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. 

Основними джерелами інформації були: Звіт про результати моніторингу 

природного довкілля Львівщини, Екологічний паспорт Львівської області, 

Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Львівській 

області, статистичний щорічник Львівської області, статистичний збірник 

Довкілля Львівської області, дані суб’єктів господарювання. 

Стан атмосферного повітря населеного пункту залежить від обсягів 

забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними та пересувними 

джерелами викидів. На території проектування присутні діючі об’єкти 

підприємницької діяльності – фермерські господарства, які б могли 
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спричиняти негативний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема 

на атмосферне повітря. 

На території проектування розташовані складські та виробничі 

приміщення, а також будівлі для утримання та вирощування тварин – 

телятники, корівники, свинарники. Такі об’єкти є джерелом неприємного 

запаху та утворення стаціонарних джерел з незначними викидами 

забруднювальних речовин. 

Суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря виступає і 

автотранспорт. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я 

людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання 

людини. Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно 

зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації 

дорожнього руху, стану дорожнього покриття та за несприятливих 

метеорологічних умов.  

Серед забруднювальних речовин, що викидаються внаслідок руху 

транспортних засобі виділяють: оксиди вуглецю, оксиди азоту, бенз(а)пірен, 

неметанові леткі органічні сполуки, пил. Зменшення цього впливу можливе 

шляхом удосконалення схем руху, розташування майданчиків для 

паркування автомобілів, покращення якості палива та доріг. 

Враховуючи вищенаведе, можна зробити загальний висновок, що стан 

атмосферного повітря є задовільний.  

 На території колишнього госпдвору північніше частині ДПТ пробурена 

свердловина водозабору, що використовується для потреб водопостачання 

підприємств. 

 Підприємству ФГ Веклина М.Т. надано дозвіл на спеціальне 

водокористування №Укр-1144ДЕП-17/Лв від 03.03.2017 р. свердловиною 

№934. Згідно паспорту свердловини її глибина становить 90,0 м. 

Продуктивність – 7,74 м3/добу. Свердловиною розкритий верхньокрейдовий 

водоносний горизонт львівської світи, представлени мергелем світло-сірим з 

зеленуватим відтінком. З глибини 35,0 м– тріщинуватий, водоносний. 

Статистичний рівень води встановлений на глибині 31,0 м. Забір води 

становить 4,294 м3/добу. 

 Хімічний склад води наступний: 

– сухий залишок – 448 мг/дм3; 

– загальна мінералізація – 687 мг/дм3; 

– реакція рН – 7,36; 

– твердість води (загальна – 7,3 мг-екв/л, карбонатна – 7,3 мг-екв/л, 

тимчасова – 5,55 мг-екв/л); 

– вміст Na та K – 31,7 мг/дм3; 

– вміст Cа – 114,2 мг/дм3; 

– вміст Mg – 19,5 мг/дм3; 

– хлоридів – 11,0 мг/дм3; 

– сульфатів – 37,0 мг/дм3. 
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 За даними хімічних аналізів вода зі свердловини не відповідає вимогам 

ГОСТу 2874-82 через підвищений вміст заліза. Місце знаходження 

свердловини (в межах СЗЗ від підприємств) вказує на можливість 

використання води лише для технічних потреб. 

 Для водозабезпечення проектованих підприємств питною водою 

пропонується водо-постачання від існуючої мережі села Хороброва, для чого 

необхідно прокласти водопровід для підключення до неї. 

 Водовідведення від фермерського господарства здійснюється на поля 

компостації, від господарсько-побутових в вигрібні ями з подальшим 

вивезенням на очисні споруди згідно укладеного договору. 

 Каналізування проектованих об’єктів передбачається здійснювати на 

очисні споруди глибокої біологічної очистки (КОС), що пропонується 

розташувати на пониженій ділянці на південний схід від території ДПТ, де 

доцільним є розміщення КОС для забудови села Хоробрів. Очищені стоки 

передбачається скидати у притоку за межами села. 

 Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від 

випадкового або навмисного забруднення поверхневих чи підземних джерел і 

водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання, а 

також прилеглих до них територій слід передбачати дотримання параметрів 

зон санітарної охорони (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013) та 

дотримання у межах даних зон режимів господарської діяльності. 

 Забруднення ґрунтового покриву відбувається внаслідок акумулювання 

забруднювальних речовин з викидів у атмосферне повітря, нагромадження 

відходів та спалювання пального пересувними джерелами забруднення. 

 Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як 

вторинна сировина. Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод через незадовільний стан покриття вулиць, 

недостатню кількість зелених насаджень. 

 На території планується регулярна санітарна очистка. Всі побутові та 

будівельні відходи вивозитимуться згідно укладених угод. 

 Фермерські господарства Веклина М.Т. та Веклина І.Т. мають укладені 

договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами з КП 

«Чисті терени» Хоробрівської сільської ради від 24.12.2019 року та 

26.12.2019 року. 

 Забезпечення проектованих будівель та споруд інженерними мережами 

здійснюватиметься від інженерних мереж згідно з технічними висновками, 

погодженням служб та технічними умовами на підключення до існуючих 

інженерних мереж. 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

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

здоров’я виконана на прикладі Сокальського району, однією з 

адміністративних одиниць якого є с. Хоробрів. 

Сокальський район – район України на північному заході Львівської 

області. Районний та адміністративний центр – місто районного значення 

Сокаль. Площа району становить 1573 км² (7,2% від площі області). 

Розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з 

Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської 

обл., на сході з Радехівським та з м. Червоноград, на південному сході з 

Кам'янка-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. 

На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки 

Польща. Відстань районного центру до м.Львів становить залізницею 95 км, 

автотрасою – 78 км. 

Моніторинг за станом атмосферного повітря у Львівській області 

здійснює Львівський регіональний центр з гідрометеорології.  

Згідно інформації Головного управління статистики у Львівській області 

та Екологічного паспорту Львівської області впродовж 2018 року обсяги 

викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення в 

атмосферне повітря області становили 106,7 тис. т, що менше попереднього 

року на 2,2%. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря мають підприємства постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (52511 т або 48,1% від загальних викидів 

стаціонарними джерелами по області), добування кам’яного та бурого 

вугілля (36599 т, або 33,5% від загальних викидів стаціонарними джерелами 

по області). У розрахунку на 1 км2 площі припадало 4900 кг (за 2017 рік – 

4998 кг) викидів забруднюючих речовин, на 1 особу – 42,3 кг (за 2017 рік – 

43,1 кг). У районах та містах, де розташовані підприємства цих галузей 

спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. А саме: 

Кам’янка-Бузький район (50380 т, або 46,2%), Сокальський район (24 тис. т, 

або 22,0%), м. Червоноград (13326 т або 12,2%) та м. Львів (3995 т, або 3,6%). 

Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря є: повільне впровадження пилогазоочисного обладнання на 

підприємствах енергетики на яких використовується в якості палива – 

природне вугілля. Залишається гострою проблема недотриманням 

підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного 

устаткування, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження 

обсягів викидів до нормативного рівня; низькими темпами впровадження 

сучасних технологій очищення викидів; відсутністю ефективного очищення 

викидів підприємств від газоподібних домішок. 

У середньому одним підприємством викинуто 192,8 т забруднюючих 

речовин. З метою охорони атмосферного повітря від забруднення 

шкідливими речовинами, у 2017 році впроваджено 39 повітроохоронних 

заходів із зменшення викидів в атмосферу із загальним обсягом витрат (з 
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початку виконання заходів) 0,7 млн. грн, що сприяло зменшенню викидів на 

32,6 т.  

Сокальський район належить до найбільш забруднених районів 

Львівської області. За 2018 рік обсяг викидів становить 24012 т 

забруднювальних речовин, у тому числі: оксиду вуглецю – 452 т, метану – 

22224 т, діоксиду азоту – 88 т, оксиду азоту – 2 т, діоксиду сірки – 612 т, 

неметанових летких органічних сполук – 146 т, крім того, викиди діоксиду 

вуглецю – 58097 т. Викиди забруднювальних речовин у розрахунку на 1 

особу становлять 261,6 т, а у розрахунку на 1 км2 – 15,3 т. 

Одними з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в межах 

Сокальського адміністративного району та Червоноградського промислового 

району є підприємства гірничої промисловості, що входять до складу ДП 

«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» коливається в межах 6,3-7,1 тис. т на рік, в тому числі за 

інгредієнтами: діоксид сірки – 3,9-4,1 тис. т, діоксид азоту – 0,7-0,9 тис. т, 

оксид вуглецю – 1,0-1,2 тис. т, речовини у вигляді твердих суспендованих 

частинок – 0,7-0,9 тис. т. 

Однією з основних проблем забруднення атмосферного повітря 

Червоноградського гірничо-промислового району, а відтак Сокальського 

адміністративного району, є викиди сірчистого ангідриду, що є причиною 

опадів кислотних дощів. 

Значну частину в валових викидах забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря становлять тверді речовини: пил вугільний; зола; відходи 

видобутку вугілля. Під породними відвалами зайнято площу в 265,9 га землі і 

в них на цей час заскладовано 42,1 млн. м3 породної маси, при цьому щорічна 

маса усуненої породи становить від 1,9 до 2,3 млн. т. Відсоток перегорілої 

породи в загальній кількості видобутої за всі роки експлуатації гірничих 

підприємств становить 25-30. 

В загальному об’ємі викидів у повітря в межах регіону значна кількість 

припадає на пересувні джерела забруднення: автотранспорт, техніка 

сільськогосподарського призначення. 

Для контролю за токсичністю та димністю відпрацьованих газів 

автомобільного транспорту на території району діє десять контрольно-

регулювальних пунктів, які оснащені газоаналізаторами та димомірами, що 

дозволяє значно зменшити викиди забруднювальних речовин в повітря. 

Як прикордонний район Львівської області приймає на себе 

транскордонний перенос забруднювальних речовин та напружений транзит 

автотранспорту, що додатково забруднює атмосферне повітря.  

Моніторинг за станом поверхневих вод Львівської області здійснює 

Львівське обласне управління водних ресурсів, Державна екологічна 
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інспекція у Львівській області, Волинський та Рівненський обласні центри з 

гідрометеорології.  

На екологічний стан поверхневих вод Львівської області впливають 

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

атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження 

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

натуру і картографічних матеріалів прибережних захисних смуг і 

водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед в населених 

пунктах. 

Значний негативний вплив на екологічний стан поверхневих вод району, 

а відповідно і на стан підземних вод, які використовуються для 

водопостачання населення, здійснюють підприємства гірничої 

промисловості, що входять до складу ДП «Львіввугілля», хвостосховище 

ЦЗФ «Червоноградводоканал». Аналіз останніх трьох-п’яти років вказує на 

значне скорочення потрапляння побутових стоків на очисні споруди 

комунальних підприємств міст регіону. Водночас потенційну загрозу 

навколишньому середовищу, а саме екологічному стану, становлять 

каналізаційні колектори та трубопроводи високомінералізованих шахтних 

вод, які, перебуваючи на території шахтних полів, зазнають негативного 

фізичного та хімічного впливу внаслідок деформації земної поверхні. 

За 2018 рік у Сокальському районі було забрано по 4,9 млн. м3 води з 

природних водних об’єктів, з підземних водних об’єктів – 4,7 млн. м3. 

Загальне водовідведення по району становить 1,4 млн. м3, у поверхневі водні 

об’єкти – 1,0 млн. м3, потужність очисних споруд – 5,2 млн. м3. 

На території Сокальського району є наявні порушені землі, площа яких 

становить 669 га, відпрацьованих земель – 300 га.  

У 2018 році у Львівській області утворено 2139,3 тис.т відходів (на 

13,8% менше, ніж у 2017 році), у тому числі від економічної діяльності 

підприємств та організацій – 2012,5 тис.т (94,1% від утворених), у 

домогосподарствах – 126,8 тис.т (5,9%). Основна частина утворених у 2018 

році відходів (99,9% від загального обсягу) належить до відходів IV класу 

небезпеки. Відходів І-ІІІ класу небезпеки утворено 2698 т, у тому числі І 

класу – 29 т, ІІ класу – 2257 т, ІІІ класу – 412 т. 

У 2018 році загальний обсяг утилізованих відходів усіх класів небезпеки 

становив 354,5 тис.т і порівняно з 2017 роком зменшився на 41,2%, проте 

обсяг утилізованих відходів І-ІІІ класів небезпеки збільшився на 21,2%. 

Частка відходів, які були утилізовані, у загальному обсязі утворених у 2018 

році становила 16,6%. У загальному обсязі відходів, утворених у 2018 році, 

відходи рослинного походження становили 24,3%, відходи згоряння – 13,0%, 

побутові та подібні відходи – 9,2%. 

У розрахунку на одну особу у 2018 році у Львівській області було 

утворено 847 кг відходів, на 1 км2 – 98 т. На кінець 2018 року на території 

Львівської області нараховувались 144 спеціально відведених місця та 

об’єкти видалення відходів. Їх проектні об’єм та площа становили відповідно 
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239,2 млн. м3 та 7,9 км2. У спеціально відведених місцях чи об'єктах 

Львівської області на кінець 2018 року накопичилось 229,5 млн.т відходів. 

Основні показники поводження з відходами на території Сокальського 

району наведені в табл. 3.1. 

Табл. 3.1 – Показники поводження з відходами I-IV класів 

небезпеки (т) за 2018 рік 

Показники Кількість 

Утворилось 638559 

Отримано зі сторони 4966 

Утилізовано, оброблено (перероблено) 1 

Спалено 769 

Передано на сторону 335420 

Видалено у спеціально відведені місця та об`єкти 505102 

Видалено у місця неорганізованого зберігання – 

Накопичено протягом експлуатації, у місцях видалення 

відходів 
120960976 

Отже, 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: 

– 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; 

– 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; 

– виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття, 

оскільки мала площа територій є віднесеними до природно-заповідного 

фонду,  що в свою чергу не забезпечує достатньої охорони та збереження 

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

– забруднення повітряного середовища та земель внаслідок діяльності 

промисловості. 

Охорона здоров’я  

Станом на 2002 рік населення Сокальського району становило 98,1 тис. 

осіб. З 2002 року до теперішніх років кількість населення значно 

зменшується (табл. 3.2). Станом на 2018 рік в районі проживає 92,0 тис. осіб, 

що на 0,5 тис. осіб менше ніж у 2017 році. З них жінок – 47919 осіб, чоловіків 

– 44218 осіб. 
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Табл. 3.2. – Динаміка чисельності населення Сокальського району 

Роки 2002 2005 2010 2015 2017 2018 

Чисельність 

населення, 

тис. осіб 

98,1 95,9 94,0 93,1 92,5 92,0 

За 2018 рік у Сокальському району народилась 781 дитина, померло 

1271 особа. Природний приріст є від’ємним.  

Вікова структура населення району представлена в табл. 3.3 

Табл. 3.3. – Вікова структура населення Сокальського району 

за 2019 рік 

Вікові 

групи, 

років 

Міські поселення Сільська місцевість 

Обидві 

статі 
Чоловіки Жінки 

Обидві 

статі 
Чоловіки Жінки 

0-4 1499 762 737 3176 1688 1488 

5-9 1916 990 926 3459 1741 1718 

10-14 1920 965 955 3123 1612 1511 

15-19 1536 777 759 2835 1487 1348 

20-24 1898 1005 893 3602 1878 1724 

25-29 2377 1251 1126 4360 2235 2125 

30-34 2916 1469 1447 4693 2584 2109 

35-39 3621 2258 1363 3935 2058 1877 

40-44 2469 1235 1234 3654 1835 1819 

45-49 2400 1104 1296 3900 1970 1930 

50-54 2050 915 1135 4003 1998 2005 

55-59 2502 1127 1375 4333 2098 2235 

60-64 2170 888 1282 3550 1604 1946 

65-69 1698 601 1097 2391 1006 1385 

Всього 33964 16262 17702 57594 27773 29821 

Як бачимо, кількість сільського населення усіх вікових категорій 

перевищує кількість населення у містах. У вікових групах від 0 до 39 років 

спостерігається чітка тенденція до переважання осіб чоловічої статті, а у 

старших вікових групах (40-69 років) тенденція міняється на протилежну – 

переважання кількості осіб жіночої статті. 

Коефіцієнт народжуваності у 2018 році становить 8,5 дітей на 1000 осіб 

населення (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Коефіцієнти народжуваності у Львівській області 

Отже, Сокальський район належить до районів з найнижчим 

коефіцієнтом народжуваності. 

Коефіцієнт смертності становить 13,8 померлих на 1000 осіб населення. 

Коефіцієнти смертності за основними причинами (від хворіб) для 

Сокальського району на 1000 осіб населення становлять:  

– деяких інфекційних та паразитарних хвороб – 10,9; 

– новоутворень – 141,6; 

– захворювань системи кровообігу – 760,3; 

– захворювань органів дихання – 30,5; 

– захворювань органів травлення – 51,2. 

Протягом 2016-2018 рр. на території Сокальського району 

простежується зменшення захворюваності населення загалом та, зокрема, на 

хвороби крові, нервової системи, ендокринної системи, хвороби органів 

дихання, органів травлення, виявлених новоутворень (за даними 

Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА) (рис. 3.2-3.6). 
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Рис. 3.2. Динаміка загальної захворюваності населення Сокальського 

району та хвороб органів дихання, кількість захворювань на 1000 осіб 

 

 
Рис. 3.3. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на 

хвороби систем кровообігу та хвороб органів травлення, кількість 

захворювань на 1000 осіб 
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Рис. 3.4. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на 

хвороби крові та хвороби ендокринної системи, кількість захворювань на 

1000 осіб 

 

 
Рис. 3.5. Динаміка новоутворень та уроджених аномалій населення 

Сокальського району, кількість захворювань на 1000 осіб 
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Рис. 3.6. Динаміка захворюваності населення Сокальського району на 

хвороби шкіри та хвороби нервової системи, кількість захворювань  

на 1000 осіб 

Кількість лікарняних закладів Сокальського району становить – 3 (в 

області загалом – 112), кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення – 

49,7, кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів – 15, кількість 

фельдшерсько-акушерських пунктів – 45. Планова ємність лікарських 

амбулаторно-поліклінічних закладів становить 1535 відвідувань за зміну. 

Кількість лікарів району становить 217 осіб. Забезпеченість населення 

лікарями становить 24 осіб на 10 тис. населення. 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо території з природоохоронним статусом 

 Характеристика планової діяльності 

Метою проекту внесення змін ДПТ є: 

– впорядкування планувальної структури, функціонального використання та 

комплексної забудови території з врахуванням намірів власників будівель і 

споруд та користувачів земельних ділянок; 

– визначення параметрів земельних ділянок підприємств та об’єктів на 

території частини колишнього госпдвору; 

– визначення містобудівних умов та обмежень використання земельних 

ділянок. 

Розроблення ДПТ частини господарського двору обумовлено 

необхідністю сприяння розвитку підприємництва на ділянці колишнього 

виробництва з урахуванням містобудівних особливостей, екологічного стану 

та реалізації завдань довгострокового розвитку села Хоробрів в цілому. 

Згідно намірів власників будівель і споруд та користувачів земельних 

ділянок на проектованій території передбачається подальший розвиток 
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виробничої зони, що включає об’єкти виробництва, підприємницької 

діяльності, тваринництва, склади тощо. 

Проектом ДПТ пропонується ефективне використання території даної 

виробничої зони з чітким розподілом ділянок за власниками будівель і 

споруд з врахуванням зручного транспортного обслуговування та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Планувальний розподіл спрямований насамперед на формування 

сільськогосподарських виробництв, осередків об’єктів підприємницької 

діяльності, в тому числі, середнього і малого бізнесу, що є доцільним в 

сучасній соціально-економічній ситуації. 

Ближче до сельбищної забудови с. Хороброва пропонується формування 

виробничих зон нижчого класу шкідливого впливу, санітарно-захисні зони 

(СЗЗ) від яких є меншими. 

В західній частині території проектування на межі зі школою 

пропонується формування смуги об’єктів обслуговування і підприємництва 

без шкідливого впливу (без СЗЗ), що водночас сприятиме формуванню 

фронтальної візуально привабливої (в об’ємно-просторовому відношенні) 

забудови. 

Містобудівне освоєння проектованої території потребує організації 

зручного транспортного обслуговування для всіх підприємств. 

Під’їзд автотранспорту до підприємств здійснюватиметься від існуючої 

автодороги, що сполучає  вул. І. Франка з автодорогою Р-15.  

Враховуючи, що територія виробничої зони в перспективі повністю 

долучиться до земель с. Хороброва, проектом ДПТ пропонується організація 

вуличної мережі із встановленням червоних ліній, по яких 

здійснюватиметься відведення земельних ділянок у власність чи оренду у 

встановленому порядку. 

Розміщення стоянок для вантажного та легкового автотранспорту, в 

тому числі і для автомобілів персоналу пропонується в межах проектованих 

ділянок підприємств і уточнюватиметься на наступних стадіях проектування. 

Інженерне забезпечення підприємств передбачається від інженерних 

мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними службами. 

Проектом ДПТ пропонуються принципові рішення по інженерному 

забезпеченню об’єктів на території проектування. Конкретні рішення щодо 

інженерного забезпечення уточняються на подальший стадії проектування. 

Для водозабезпечення проектованих підприємств питною водою 

пропонується водопостачання від існуючої мережі села Хороброва, для чого 

необхідно прокласти водопровід для підключення до неї. 

Питоме водоспоживання питної та технічної води для потреб 

проектованих об’єктів визначається при подальшому проектуванні у 

відповідності до діючих нормативних вимог. 

Витрати господарсько-побутових стоків від проектованих підприємств 

визначаються по водоспоживанню.  
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Каналізування проектованих об’єктів передбачається здійснювати на 

очисні споруди глибокої біологічної очистки (КОС), що пропонується 

розташувати на пониженій ділянці на південний схід від території ДПТ, де 

доцільним є розміщення КОС для забудови села Хоробрів. Очищені стоки 

передбачається скидати у притоку за межами села. Розмір СЗЗ від КОС 

приймається відповідно до їх продуктивності. 

Відведення поверхневих стоків передбачається по рельєфу ділянки на 

проектовані КОС. 

Об’єкти виробничої зони забезпечуються електропостачанням від 

існуючої електромережі по повітряних ЛЕП-0,4 кВ через існуючий ТП-

10/0,4. 

Розрахункова потужність проектованих об’єктів визначається при 

подальшому проектуванні. 

Джерелом теплопостачання проектованих об’єктів служитимуть 

індивідуальні паливні. Споживання тепла та вибір типу обладнання 

вирішується на наступних стадіях проектування.  

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, при 

наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних 

проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних 

видів палива і застосування будівельних конструкцій з підвищеними 

теплофізичними властивостями. 

З метою дотримання вимог санітарного, екологічного та 

природоохоронного законодавства при урахуванні державних, громадських, і 

приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій, в складі даного проекту розроблені планувальні обмеження.  

На території планування наявні планувальні обмеження – санітарно-

захисні зони (СЗЗ) від діючих підприємств: 

– 30 м –зона санітарної охорони водозабору; 

– 200 м – від телятника на 250 голів ВРХ (ПП Тендеряк В.), що майже 

повністю перекриває територію ДПТ; 

– 75 м – від свинарника на 50 голів (Веклин М.Т); 

– 50 м – від свинарників з поголів’ям до 50 гол.; 

– 50 м – від складських об’єктів і петкуса.  

Санітарно-захисні зони встановлені згідно з Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених пунктів МОЗ України від 

19.06.1996 № 173 (ДСП 173-96), Державних будівельних норм України 

«Планування та забудова територій» (ДБН Б.2.2.-12:2019) та інших 

нормативних документів. 

Характеристика оцінки впливу на довкілля планової діяльності 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на 

компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не 

передбачається. 
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Заплановані об’єкти не відносяться до категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягатимуть оцінці впливу на довкілля. 

Оцінка ймовірного впливу проекту ДДП на складові довкілля була 

здійснена відповідно до контрольного переліку (табл. 4.1). 

Табл. 4.1 – Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 

№ Чи може реалізація 

планованої діяльності 

спричинити: 

Очікування впливу Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

Повітря  

1.  

 

Збільшення викидів  

забруднюючих речовин  

від стаціонарних джерел? 

+   + 

2.  Збільшення викидів  

забруднюючих речовин  

від пересувних джерел? 

+    

3.  Погіршення якості  

атмосферного повітря? 
  +  

4.  Появу джерел неприємних  

запахів? 
 +   

5.  Зміни повітряних потоків,  

вологості, температури або 

ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

  +  

Водні ресурси 

6.  Збільшення обсягів скидів 

у поверхневі води? 
  +  

7.  Будь-які зміни якості 

поверхневих вод (зокрема 

таких показників як  

температура, розчинений  

кисень, прозорість, але не 

обмежуючись ними)? 

  +  

8.  Збільшення скидання  

шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти? 

  +  

9.  Значне зменшення 

кількості вод, що  

використовуються для  

водопостачання 

населенню? 

  +  

10.  Збільшення навантаження 

на каналізаційні системи та 
 +   
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погіршення якості очистки 

стічних вод? 

11.  Появу загроз для людей і 

матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою 

(зокрема таких, як паводки 

або підтоплення)? 

  +  

12.  Зміни напрямів і  

швидкості течії  

поверхневих вод або зміни  

обсягів води будь-якого 

поверхневого водного 

об’єкту? 

  +  

13.  Порушення гідрологічного 

та гідрохімічного режиму 

малих річок регіону? 

  +  

14.  Зміни напряму або 

швидкості потоків 

підземних вод? 

  +  

15.  Зміни обсягів підземних 

вод (шляхом відбору чи  

скидів або шляхом   

порушення водоносних  

горизонтів)? 

  +  

16.  Забруднення підземних  

водоносних горизонтів? 
 +   

Відходи 

17.  Збільшення кількості  

утворюваних твердих 

побутових відходів? 

 +  + 

18.  Збільшення кількості  

утворюваних чи  

накопичених промислових  

відходів IV класу 

небезпеки? 

 +   

19.  Збільшення кількості  

відходів I-III класу 

небезпеки? 

  +  

20.  Спорудження еколого-  

небезпечних об’єктів  

поводження з відходами? 

  +  

21.  Утворення або 

накопичення 

радіоактивних відходів? 

  +  
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Земельні ресурси 

22.  Порушення, переміщення,  

ущільнення ґрунтового  

шару? 

+   + 

23.  Будь-яке посилення 

вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 

  +  

24.  Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу? 
  +  

25.  Появу таких загроз, як  

землетруси, зсуви, селеві  

потоки, провали землі та 

інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної  

основи або зміни 

геологічної структури? 

  +  

26.  Суттєві зміни в структурі 

земельного фонду, чинній 

або планованій практиці 

використання земель? 

  +  

27.  Виникнення конфліктів  

між ухваленнями цілями 

документа державного  

планування та цілями  

місцевих громад? 

  +  

Біорізноманіття та рекреація 

28.  Негативний вплив на 

об’єкти природно-

заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості 

або на їх території тощо)? 

  +  

29.  Зміни у кількості видів 

рослин або тварин, їхній 

чисельності або 

територіальному 

представництві? 

  +  

30.  Збільшення площ  

зернових культур або  

сільськогосподарських 

угідь в цілому? 

  +  

31.  Порушення  або  

деградацію середовищ  
  +  
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існування диких видів 

тварин? 

32.  Будь-який вплив на 

кількість і якість наявних  

рекреаційних 

можливостей? 

  +  

33.  Будь-який вплив на наявні 

об’єкти історико-

культурної спадщини? 

  +  

34.  Інші негативні впливи на 

естетичні показники  

об’єктів довкілля 

(перепони для публічного 

огляду мальовничих 

краєвидів, появу естетично 

прийнятих місць, 

руйнування пам’ятників  

природи тощо)? 

  +  

Населення та інфраструктура 

35.  Зміни в локалізації,  

розміщенні, щільності, та  

зростанні кількості  

населення будь-якої 

території? 

  +  

36.  Вплив на нинішній стан 

забезпечення житлом або  

виникнення нових потреб  

у житлі? 

  +  

37.  Суттєвий вплив на 

нинішню транспортну 

систему? Зміни в структурі 

транспортних потоків? 

 +   

38.  Необхідність будівництва 

нових об’єктів для  

забезпечення транспортних  

сполучень? 

 +   

39.  Потреби нових або 

суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги? 

  +  

40.  Появу будь-яких реальних 

або потенційних загроз  

для здоров’я людей? 

  +  

Екологічне управління та моніторинг 
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41.  Послаблення правових і 

економічних механізмів 

контролю в галузі 

екологічної безпеки? 

  +  

42.  Погіршення екологічного  

моніторингу? 
  +  

43.  Усунення наявних  

механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування  

на  процеси техногенного 

навантаження? 

  +  

44.  Стимулювання розвитку  

екологічно небезпечних  

галузей виробництва? 

  +  

Інше 

45.  Підвищення рівня  

використання будь-якого  

виду природних ресурсів? 

  +  

46.  Суттєве вилучення будь-

якого невідновлюваного  

ресурсу? 

  +  

47.  Збільшення споживання  

значних обсягів палива  

або енергії? 

 +   

48.  Суттєве порушення якості  

природного середовища? 
  +  

49.  Появу можливостей  

досягнення 

короткотермінових цілей,  

які ускладнюватимуть  

досягнення довготривалих  

цілей у майбутньому? 

  +  

50.  Такі впливи на довкілля 

або здоров’я людей, які 

самі по собі будуть 

значними, але у сукупності  

можуть викликати значний  

негативний екологічний  

ефект, що матиме значний  

негативний прямий або 

опосередкований вплив на 

добробут людей? 

  +  

Висновки відповідно до оцінки ймовірного екологічного впливу за 

видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення 
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водного, повітряного, ґрунтового середовищ, шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

наведено у табл. 4.2. 

Табл. 4.2. – Оцінка за видами та кількістю очікуваних  

ризиків впливу 

Сфери 

охорони 

довкілля 

Можливі наслідки виконання ДДП 

Атмосферне 

повітря 

Будівництво, реконструкція та влаштування проектованих 

об’єктів буде зумовлювати вплив на повітряне середовище 

збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи 

двигунів транспортних засобів, зварювальних робіт, 

викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані 

речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без 

перевищень норм ГДК. 

При експлуатації об’єктів в опалювальний період може 

виділятися діоксид вуглецю, азоту діоксид, вуглецю оксид, 

обсяги викидів залежатимуть від потужностей та типу 

опалення. 

При експлуатації транспорту можуть спостерігатися викиди 

парів бензину, вуглеводнів, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, 

діоксиду сірки, бенз(а)пірену. 

Водне 

середовище 

Водопостачання проектованих підприємств питною водою 

пропонується від існуючої мережі населеного пункту.  

Каналізування проектованих об’єктів передбачається 

здійснювати на очисні споруди глибокої біологічної очистки 

(КОС), що пропонується розташувати на пониженій ділянці 

на південний схід від території ДПТ. 

Очищені стоки передбачається скидати у притоку за межами 

села. Відведення поверхневих стоків передбачається по 

рельєфу ділянки на проектовані КОС. 

Ґрунтове 

середовище  

Будівництво проектованих об’єктів буде супроводжуватись 

тимчасовим складуванням будівельних відходів. 

Ґрунтовий покрив може зазнавати трансформації під час 

будівництва та руху транспортних засобів, будівництві 

капітальних споруд та комунікацій. 

При експлуатації об’єктів можливий вплив на ґрунтове 

середовище внаслідок проїзду транспорту та недотриманні 

правил санітарної очистки проектованої території. 

Рослинний та 

тваринний 

світ 

Зважаючи на природні характеристики запланованої для 

будівництва ділянки та суміжних ділянок, вплив на флору та 

фауну буде незначним. В районі розміщення ділянки не 
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проходять шляхи міграції тварин та птахів, відсутні заповідні 

зони. Можливим впливом буде порушення рослинного 

покриву.  

Акустичний 

вплив 

Шумове забруднення буде спричинене насамперед роботою 

будівельної техніки та матиме тимчасовий характер. При 

експлуатації проектованих будівель та споруд шум, 

насамперед, створюватиметься внаслідок проїзду транспорту 

та роботі технологічного обладння, вентиляційних систем.  

Встановлені допустимі норми перевищуватись не будуть.  

Геологічне 

середовище 

Вплив буде здійснюватися при розробці будівельних 

майданчиків, влаштуванні фундаменту. 

Світлове, 

теплове та 

радіаційне 

забруднення 

Негативного впливу не очікується. 

Отже, найбільший вплив на атмосферне повітря буде спостерігатись при 

проведенні будівельних робіт та експлуатації фермерських господарств, 

розташованих на проектованій території. 

Можливим негативним впливом при будівельних роботах буде 

тимчасове забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами 

автотранспорту, будівельної техніки та зварювальними аерозолями. 

Викиди в атмосферне повітря при будівельних роботах класифікуються 

як неорганізовані джерела викидів, які будуть існувати тільки на період 

будівництва. Серед забруднювальних речовин можливі викиди таких: 

діоксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, пил, сажа. При зварюванні в 

атмосферне повітря виділяються забруднювальні речовини: заліза оксид, 

марганець та його з'єднання, хром шестивалентний, азоту оксид, вуглецю 

оксид. Перевищень значень ГДК у атмосферному повітрі при провадженні 

будівельно-монтажних робіт та планової діяльності не буде спостерігатись.  

Функціонування фермерських господарств з утримання та вирощування 

тварин певним чином впливає на атмосферне повітря.  

При утриманні, вирощуванні, відкормі ВРХ утворюються викиди 

забруднюючих речовин – аміак, сірководень, метилмеркаптан, пил, фенол, 

альдегід пропіоновий, диметиламін, метан. При зберіганні гною 

утворюються викиди забруднюючих речовин – аміак, сірководень, при чому 

газоподібні продукти розпаду зумовлюють неприємний запах. 

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, 

оскільки в результаті проектних рішень відсутні значні виділення теплоти, 

інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 

зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище, відсутні. 

Вплив на водне та ґрунтове середовище буде зумовлений утворенням 

господарсько-побутових стоків, виробничих стоків, твердих побутових, 

виробничих відходів, відходів будівництва. Основними джерелами 
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забруднення є поверхневі стоки з будівельного майданчика, витікання рідини 

з машин під час будівельних або транспортних робіт. Стічні води, що 

утворюватимуться на території та дощові стоки направлятимуться в 

проектовані каналізаційні очисні споруди, що розташовуватиметься на 

південний схід від території ДПТ. 

Оскільки документ державного планування розроблений з урахуванням 

природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей 

прилеглої території, то негативних впливів на водне середовище, порушення 

гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних 

ресурсів, погіршення стану вод та деградації угрупувань водних організмів, 

надходження у водне середовище забруднюючих речовин не передбачається. 

При виконанні проектних рішень внесених змін до детального плану 

території негативний вплив на ґрунти обмежується лише невеликими 

змінами, такими як видалення верхнього шару ґрунту та іншими, незначними 

порушеннями ґрунту, що пов’язані зі звичайними будівельними роботами. 

Знятий верхній потенційно-родючий шар ґрунту буде використовуватися для 

благоустрою та озеленення майданчика, прилеглої території. Проект не 

передбачає широкомасштабних земляних робіт або виймання ґрунту. Тому 

можливість ерозії невелика. Ризик ерозії ґрунтів вважається дуже низьким 

завдяки топографічним особливостям території. 

 Будівельні відходи збиратимуться у відповідні контейнери, які по мірі 

накопичення будуть вивозитись спеціалізованим автотранспортом. 

Утримання території об’єкту та місць видалення відходів з контейнерами 

відповідає вимогам ДСанПіН 145-11 (457/19195) «Державні санітарні норми і 

правила утримання територій населених місць».  

 Забруднення ґрунту в процесі експлуатації проектованих об’єктів не 

буде відбуватись. Неорганізовані забруднені стоки, які можуть потрапити в 

ґрунт не передбачаються. Негативний вплив на надра не передбачається.  

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення 

будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-

навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи 

бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші. 

Будівельні роботи можуть спричиняти незначне підвищення шумових 

рівнів. Такий вплив буде мати тимчасовий локальний характер і не призведе 

до значного шумового та вібраційного забруднення. Перевищень допустимих 

норм не очікується. В приміщеннях не передбачено встановлення 

обладнання, яке б могло являтись джерелами іонізуючих випромінювання. 

Додаткового світлового та теплового забруднення від планової діяльності не 

передбачається. 

Вплив на рослинний покрив можливий внаслідок механічних порушень 

території в зоні проведення будівельних робіт, порушень ґрунтового 

покриву, а також витоптування рослинного покриву на прилеглих до 

будівництва територіях. 
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В зоні проектованої ділянки території з природоохоронним статусом 

відсутні. Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні 

наслідки реалізації планової діяльності для довкілля транскордонних 

територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 

В цілому, вплив проектованих об'єктів на соціальне середовище можна 

оцінити як позитивний, оскільки проектом передбачається влаштування 

об’єктів підприємницької діяльності, подальший розвиток 

сільськогосподарських підприємств, покращення інженерної інфраструктури 

території, забезпечення новими робочими місцями та надходженнями в 

місцевий бюджет. Негативного впливу на умови життєдіяльності місцевого 

населення та його здоров'я при здійсненні зазначеної діяльності не 

передбачається.  

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

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань 

під час підготовки документа державного планування 

 При реалізації документу державного планування необхідно 

дотримуватись норм і правил охорони навколишнього природного 

середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону 

України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря» тощо. 

 Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та нормативно-правової бази України документ 

державного планування повинен враховувати ряд зобов’язань: 

– просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання 

нормативних санітарно-захисних зон, санітарних розривів згідно вимог 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) 

обʼєктів транспорту, звʼязку, енергетичної системи, інженерних комунікацій 

тощо згідно вимог чинного законодавства; 

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів;  

– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для 

життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

– забезпечення процедури ОВД для об’єктів, розташованих в межах території 

населеного пункту, і щодо яких законодавством передбачена така процедура 

у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

– проектне спрямування на збереження просторової та видової 
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різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів;  

– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства 

на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, 

природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 

природного середовища;  

– забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану 

населеного пункту, детального плану території та самого звіту СЕО 

відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 

діяльності на навколишнє природне середовище; 

– оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, 

що негативно впливають на екологічну ситуацію;  

– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 

заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на 

охорону довкілля; 

– забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною 

очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів у 

відповідності до «Методики роздільного збирання побутових відходів», 

затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 №133; 

– видалення зелених насаджень здійснювати з урахуванням вимог Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

№1045; 

– здійснення повноцінної компенсаційної висадки зелених насаджень, які 

підлягатимуть видаленню згідно з вимогами ст. 28 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів»; 

– при плануванні та виконанні озеленення дотримуватися вимог ДБН Б.2.2-

5:2011, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житловокомунального господарства України від 10.04.2006 №105. 

 Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо 

охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 

середовища.  

 Зобов’язання щодо охорони атмосферного середовища – зменшення 

викидів забруднювальних речовин шляхом оптимізації дорожньо-

транспортної інфраструктури, використання сучасного обладнання на 

підприємствах, дотримання гранично-допустимих норм викидів 

забруднювальних речовин встановлених в дозволах на викиди. 

 Зобов’язання щодо охорони водного середовища – забезпечення на 

території проектування систем централізованого водопостачання та 

водовідведення, недопущення забруднення поверхневих стоків органічними 

речовинами та іншими забруднюючами. 

 Зобов’язання щодо охорони грунтового середовища – утримання 
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контейнерів збирання твердих побутових та виробничих відходів, місць їх 

розташування у належному санітарному стані. 

 Зобов’язання щодо здоров’я населення – забезпечення дотримання 

санітарних умов території проектування, дотримання розмірів санітарно-

захисних зон. 

 Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища 

забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена 

система державних законодавчих актів та регламентація планування, 

забудови і благоустрою населених пунктів. 

 Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій 

земельної ділянки на якій планується будівництво об’єктів.  

 Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 

рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 

санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 

забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 

територій.  

 Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища: 

– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 

– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях 

забудови; 

– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 

історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 

– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 

водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських 

пляжів тощо. 

 Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 

середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел 

забруднення. 

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

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

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

100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування» затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 

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

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

повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій 

та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних 

активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 

безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення 

атмосфери при будівництві та експлуатації продуктами згорання природного 
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газу) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (можливе 

збільшення бронхолегеневих захворювань серед населення). 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від 

реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в 

найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть 

призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 

середовище або соціальноекономічні умови. Кумулятивні наслідки – 

нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин 

внаслідок тривалого їх використання.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими 

діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу 

поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні 

наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли 

антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему 

протягом часу перевершують можливість їх асиміляції або трансформації. 

Виконання внесених змін до детального плану території значного 

негативного впливу на довкілля та здоров’я населення не передбачає. В 

результаті реалізації проекту для повітряного, геологічного середовища, 

ландшафту, ґрунту, водного середовища, флори та фауни не передбачається 

значного негативного впливу. 

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і 

охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, 

можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються 

негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальну 

оцінку кумулятивного впливу можна буде здійснити на подальших етапах 

проектування на основі моніторингових даних, отриманих вже під час 

експлуатації проектованих та діючих об’єктів. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 

окремо компоненту. Накопичені токсикологічними дослідженнями дані 

свідчать про те, що в більшості випадків одночасна присутність декількох 

шкідливих хімічних речовин у компоненті довкілля чи організмі людини в 

комбінації діють за типом сумації, тобто дія їх додається. Синергічні 

наслідки в даному випадку відсутні. 

Короткострокові наслідки будуть проявлятися внаслідок влаштування 

проектованих об’єктів діяльності і полягатимуть в накопиченні будівельних 

відходів, забрудненні атмосферного повітря будівельними роботами. Під час 

будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення 

викидами автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не 

здатні змінити мікроклімат проектованої території. Вплив викидів на 

довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має 

тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт. 
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Середньострокові та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) можуть 

проявлятися у разі зміни клімату, мікроклімату, зміни в екосистемах 

внаслідок потрапляння забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ґрунти 

і водні об’єкти. Оскільки, в процесі будівництва та експлуатації об’єктів 

планованої діяльності не передбачається значних виділень інертних газів, 

теплоти, вологи тощо, впливів на мікроклімат та клімат не очікується.  

 Тимчасові наслідки – при виконанні підготовчих та будівельних робіт 

вплив на компоненти навколишнього середовища матиме короткочасний та 

локальний характер (викиди при роботі вантажного транспорту та 

спецтехніки, при здійсненні зварювальних робіт, земельних робіт; утворення 

твердих побутових відходів, будівельних відходів; порушення, переміщення 

ґрунту, можливе забруднення ґрунту нафтопродуктами). 

 Постійні наслідки – викиди в атмосферне повітря забруднювальних 

речовин від автранспорту (діоксид вуглецю, оксид вуглецю, оксиди сірки, 

азоту, сажа, вуглеводні, у тому числі бензопірен) та викидів 

забруднювальних речовин при функціонуванні фермерських господарств, 

утворення твердих побутових та виробничих відходів, стічних вод. 

 Позитивні і негативні наслідки. В цілому, вплив проектованого об'єкту 

на соціальне середовище можна оцінити як позитивний, оскільки проектом 

передбачається покращення інжереної інфраструктури території, розвиток 

сільськогосподарських підприємств, влаштуванні об’єктів підприємницької 

діяльності, забезпечення новими робочими місцями та надходженнями в 

місцевий бюджет. Значного негативного впливу при здійсненні зазначеної 

діяльності на довкілля та здоров’я населення при дотриманні всіх вимог та 

норм не передбачається.  

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

проекті передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів. 

Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути виконаний через дію 

законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного 

контролю території та виконання заходів, передбачених державними, 

обласними, районними цільовими програмами щодо охорони навколишнього 

середовища. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, 

забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних 

ресурсів, при будівництві об’єктів доцільно максимально повно 

використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та 

матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо.  

Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі 

розроблення проекту містобудівної документації і рекомендацій що виникли 

в результаті виконання СЕО. 

Охорона повітряного середовища  
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 Вплив на атмосферне повітря буде існувати в період будівництва, 

реконструкції та експлуатації об’єктів. 

Для здійснення будівельних poбiт (в активний період будiвництва) 

застосовується будівельна техніка (автомобільний кран, екскаватори; 

бульдозери; автокрани та інша техніка), яка здійснює тимчасовий негативний 

вплив на атмосферне повітря.  

 Вся будівельна техніка та автомобiлi працюють на дизельному паливі, 

що забезпечує зменшення витрат палива – в середньому  на 35-50% 

порівняно з бензиновими двигунами (викиди шкідливих речовин кг на 1000 л 

(дизельнi/бензиновi двигуни): СО – 25/200; СхНх – 8/25; NOx – 36/20); 

сумарна кiлькiсть токсичних речовин, що видiляється пiд час роботи дизеля, 

практично у 2,5 рази менша, нiж у бензинового двигуна. Тому заходи, щодо 

охорони атмосферного повітря повинні бути спрямовані на: 

– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною 

вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через 

зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої; 

– контроль за точним дотриманням технології провадження будівельних 

робіт; 

– виключення роботи машин та механізмів на холостому ході; 

– використання серійного технологічного обладнання з двигунами 

внутрішнього згорання, що мають відповідні сертифікати щодо викидів 

шкідливих газів; 

– дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;  

– підтримка повної технічної готовності обладнання;  

– збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;  

– збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному 

стані; 

– влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, 

використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу. 

 Фермерськиі господарства, складські будівлі та інші споруди, що 

знаходяться на ділянці є певними забруднювачем атмосферного повітря. Для 

таких об’єктів повинні бути передбачені наступні заходи: 

– застосовування новітніх технології, які дозволяють зменшити викиди 

забруднювальних речовин; 

– використання вентиляційного устаткування обладнаного глушниками; 

– оснащення вентиляційних установок системами відбору проб; 

– контроль за герметичністю технологічного устаткування; 

– моніторинг стану атмосферного повітря на території населеного пункту. 

 Повітряний басейн населеного пункту перебуває у задовільному стані. 

Щоб його підтримувати слід висаджувати смуги дерев вздовж автодороги та 

організацією єдиної системи озеленення села шляхом обєднання існуючих 

зелених насаджень з озелененням проектованої території та санітарно-

захисних зон. Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах 

пропонується застосувати такі технічні та планувальні заходи: 
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– заборонити рух транзитного великогабаритного транспорту через території 

населеного пункту; 

– капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі; 

– висадка нових дереж вздовж вулиць та доріг; 

– нормування кількості шкідливих викидів в повітря від нових виробництв.  

 Проектом внесення змін до ДПТ передбачається санітарно-захисне 

озелення навколо виробничих територій. 

 Охорона водного середовища 

 Для запобігання негативного впливу на водне середовище стічні води 

потраплятимуть в проектовані очисні споруди, що розташовуватимуться на 

південний схід від території детального плану.  

 При будівництві, реконструкції та експлуатації об’єктів повинні бути 

передбачені наступні заходи: 

– влаштування будівельного майданчику з твердим покриттям та оснащення 

робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових та 

будівельних відходів; 

– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунти, зливання паливно-

мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця; 

– передбачити очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин; 

– влаштування централізованого водопостачання та водовідвденння на 

проектованій території; 

– налагодження сучасної системи дощового каналізування; 

– облаштування ділянок водопровідних споруд; 

– прокладка зовнішніх та внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання 

можливості витоку води з них у ґрунт і забезпеченням контролю 

комунікацій, їх ремонту, скидання аварійних вод; 

– влаштування щільного дорожнього покриття, що запобігає фільтрації 

забруднених органічними речовини поверхневих вод у ґрунт; 

– передбачити влаштування спеціальних фільтраційних бензино-

мастилоуловлювачів для очищення дощових стоків з проїзної частини та 

автостоянок від забруднення паливно-мастильними матеріалами; 

– дотримувати встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, 

а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території; 

– дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання; 

– недопускання потрапляння недостатньо-очищених та забруднених стічних 

вод у водні об’єкти. 

 Охорона ґрунтового середовища 

 З метою забезпечення нормативного стану земельних ресурсів та 

ґрунтового середовища в період виконання проектних рішень внесених змін 

до детального плану території передбачаються такі заходи: 

– обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 

– складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 

наступним використання його при рекультивації, відновленні благоустрою; 

– вертикальне планування будівельного майданчика; 
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– забезпечення розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній 

ділянці з твердим покриттям; 

– контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 

засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів; 

– заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками; 

– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунтове середовище; 

– забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території 

будівельного майданчика; 

– проведення геохімічного обстеження території та, при необхідності, 

проведення санації забруднених ділянок; 

– запровадження регулярного санітарного очищення території; 

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території; 

– своєчасно вивозити відходи на утилізацію спеціалізованим організаціям; 

– проведення рекультивації порушених ділянок. 

Шумозахисні заходи: 

– використання сучасного низько-шумового технологічного та енергетичного 

обладнання; 

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-

акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих 

стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є 

джерелами шуму та вібрацій; 

– макисмальне скорочення руху вантажних транзитних автомобілів; 

– озеленення території. 

Заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки: 

– створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне 

обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; 

– суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до 

Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до 

Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в 

Україні; 

– дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки на 

робочих місцях; 

– оснащення будівель первинними засобами пожежогасіння та пожежним 

інвентарем. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт забороняється: 

– випуск стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або 

виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику; 

– знищення на будівельному майданчику дерево-чагарникової рослинності 

якщо це не передбачено проектною документацією; 

– застосування речовин, які призводять до погіршення мікроклімату; 

– скидання відходів і сміття в зонах житлової забудови; 

– злив паливно-мастильних матеріалів у місця, не призначені для цього. 

З метою охорони рослинного покриву при виконанні проектних рішень, 

проектом необхідно передбачити:  
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– максимальне збереження зелених насаджень, які мають задовільний та 

хороший стан; 

– огородження дерев'яними коробами дерев, що залишаються в межах 

забудови з метою збереження їх від пошкоджень та створення сприятливих 

умов для їх життєдіяльності;  

– висадку дерев, чагарників, улаштування газонів. 

До складу заходів по інженерній підготовці території, згідно з 

характером наміченого використання та планувальної організації території, 

включені: 

– вертикальне планування території; 

– поверхневе водовідведення. 

Для відведення дощових стоків з проектованої території передбачається 

організація поверхневого стоку з відведенням на очисні споруди каналізації з 

наступним випуском очищених стоків у канаву. 

 При дотриманні всіх правил експлуатації та будівництва об’єктів вплив 

на навколишнє середовище буде мінімальний. 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 

«Внесення змін до детального плану території частини господарського двору 

по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської сільської ради (за межами 

населеного пункту)» були прийняті наступні перспективи для вивчення 

наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище: 

Альтернатива 1. 

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних 

технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості 

району розташування. 

Альтернатива 2 (нульова альтернатива). 

Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території, проте, 

ускладнить подальший сталий розвиток населеного пункту. 

Інші альтернативи відсутні з огляду на те, що метою внесення змін до 

ДПТ є впорядкування планувальної структури господарського двору, 

функціонального використання та комплексної забудови території з 

врахуванням намірів власників будівель і споруд та користувачів земельних 

ділянок, а також визначення параметрів земельних ділянок підприємств та 

об’єктів на території частини колишнього госпдвору. 

Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 

доцільність і прийнятність проектних рішень детального плану та 

обґрунтування заходів щодо охорони атмосферного повітря, водного та 

ґрунтового середовища, заходів щодо охорони праці та пожежної безпеки, 

ландшафтно-планувальних заходів з метою забезпечення охорони 

навколишнього середовища, надано прогноз впливу на оточуюче середовище 
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з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов в період 

будівництва та функціонування будівель і споруд.  

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним 

нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству в сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

 При здійсненні стратегічної екологічної оцінки було проаналізовано в 

регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою 

розміщення планової діяльності, включаючи характеристику кліматичних 

умов, поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, 

рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших 

компонентів природного середовища; розглянуто природні ресурси з 

обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та 

водовідведення, забруднення атмосферного середовища; оцінено можливі 

зміни в природних та антропогенних екосистемах.  

 Основні проблеми здійснення СЕО: 

– відсутність або обмежений доступ до розрізнених даних на рівні 

населеного пункту з основних проблемних питань (охорона довкілля, 

охорона здоровʼя тощо) через розділені між собою загальнонаціональних, 

загальноміських та районних систем збору статистичних даних та даних 

органів охорони довкілля, охорони здоровʼя;  

– інституційні та організаційні труднощі; 

– недостатність відомостей щодо інвестиційних намірів будівництва в межах 

території ДПТ; 

– відсутність на даному етапі вихідних даних для характеристики 

прогнозного забруднення довкілля, зокрема щодо викидів забруднюючих 

речовин, що унеможливлює виконання орієнтовних кількісних характеристик 

по певним напрямкам діяльності. 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 

 Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається 

програма моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час 

провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих 

впливів.  

 Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, 

оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан 

довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам 

стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

 При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. 

Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 

детального плану території, а також заходів, передбачених цільовими 
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регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного 

середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного 

середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов проживання населення. 

 Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та 

покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в 

регіональних програмах, що були прийняті Львівською обласною радою: 

– Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 

роки; 

– Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2009-

2020 роки; 

– Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена 

розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації. 

 При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту 

містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних 

показників чисельності населення від проектних на поточний період, 

здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів будівництва, 

розвитку озеленених територій проектним рішенням.  

 Контролю підлягають санітарно-захисні зони, охоронні зони, які повинні 

відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів» ДСП № 173-96. 

 Замовник у межах своєї компетенції організовує моніторинг наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму 

офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених 

звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. 

 Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з 

метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час 

будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації 

ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне 

середовище. 

 Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва 

та експлуатації об’єктів. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний 

із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. 

 Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  

– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища 

для певних аспектів;  

– встановлення ключових параметрів моніторингу;  

– візуальний огляд; 

– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують 

вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.  
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 Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього 

моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні 

органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби 

України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських 

об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими 

аудиторськими компаніями. Органи державного нагляду здійснюватимуть 

моніторинг та контроль шляхом проведення планових та позапланових 

перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.  

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних 

показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення 

запланованих результатів (табл. 9.1). 

Табл. 9.1. – Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДПТ 

№ Індикатор 

1 
Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних і пересувних джерел 

2 Індекс забруднення атмосфери 

3 Обсяги використання питної води 

4 Обсяги скидання зворотних вод 

5 Обсяги утворення побутових та виробничих відходів 

6 Рівень благоустрою та озелення території 

7 Стан ґрунтового покриву на території 

 Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Моніторинг може бути використаний для: 

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію плану; 

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади; 

– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

 Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 

можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, 

що не були передбачені раніше.  

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності) 

Даний розділ не розглядається, адже виконання містобудівної 

документації «Внесення змін до детального плану території частини 

господарського двору по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської 

сільської ради (за межами населеного пункту)» не матиме суттєвого впливу 

на довкілля, територіально ця ділянка розташована на значній відстані від 

межі сусідніх держав. 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

52 
 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації 

Метою стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до 

детального плану території частини господарського двору по вул. І. Франка в 

селі Хоробрів Хоробрівської сільської ради (за межами населеного пункту)» 

є необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування, сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я 

населення, а також інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 

затвердження документів державного планування з врахуванням сучасного 

стану території, деталізації архітектурно-планувальних рішень раніше 

розробленої містобудівної документації. 

Містобудівниа документація розроблена на підставі наступних 

документів та вихідних даних: 

1. Звернення голови Хоробрівської сільської ради до голови Сокальської 

райдержадміністрації з проханням видати розпорядження щодо внесення змін 

до Детального плану території частини господарського двору, який 

затверджено розпорядженням голови Сокальської райдержадміністрації від 

14.05.2012 №237. 

2. Розпорядження Сокальської райдержадміністрації №2 від 03.01.2019 р. 

«Про внесення змін до детального плану території частини господарського 

двору по вул. І. Франка в селі Хоробрів Хоробрівської сільської ради (за 

межами населеного пункту)». 

3. Завдання на розроблення ДПТ. 

4. Топогеодезична зйомка, виконана ПП «Абрис» у 2019 році. 

5. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 

Метою проекту внесення змін ДПТ є: 

– впорядкування планувальної структури, функціонального використання та 

комплексної забудови території з врахуванням намірів власників будівель і 

споруд та користувачів земельних ділянок; 

– визначення параметрів земельних ділянок підприємств та об’єктів на 

території частини колишнього госпдвору; 

– визначення містобудівних умов та обмежень використання земельних 

ділянок. 

Проектом ДПТ охоплено частину території господарського двору 

площею приблизно 5,89 га. 

В межах території проектування наявна ділянка із кадастровим номером 

4624885700:10:000:0238, площею 0,3954 га, яка оформлена у приватну 

власність з цільовим призначенням – для іншого сільськогосподарського 

призначення. 

Інші ділянки, де розташовані нежитлові будівлі і споруди, не оформлені 

документацією землеустрою. 

Розроблення ДПТ частини господарського двору обумовлено 

необхідністю сприяння розвитку підприємництва на ділянці колишнього 
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виробництва з урахуванням містобудівних особливостей, екологічного стану 

та реалізації завдань довгострокового розвитку села Хоробрів в цілому. 

Згідно намірів власників будівель і споруд та користувачів земельних 

ділянок на проектованій території передбачається подальший розвиток 

виробничої зони, що включає об’єкти виробництва, підприємницької 

діяльності,  тваринництва, склади тощо. 

Проектом ДПТ пропонується ефективне використання території даної 

виробничої зони з чітким розподілом ділянок за власниками будівель і споруд 

з врахуванням зручного транспортного обслуговування та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 У звіті про стратегічну екологічну оцінку документа державного 

планування проведено оцінку наслідків виконання детального плану на 

навколишнє природне середовище, у тому числі для здоров’я населення та 

зобов’язань у сфері охорони довкілля і заходів, що передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування, а також заходів щодо моніторингу цих 

наслідків.  

 На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів 

досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населеного 

пункту, території проектування, стан довкілля та умови життєдіяльності 

населення на територіях, що ймовірно зазнають впливу внаслідок виконання 

документа державного планування. 

 Наслідки для навколишнього середовища, що ймовірно будуть 

проявлятися внаслідок виконання внесених змін до детального плану 

території полягають в забрудненні атмосферного повітря внаслідок 

будівництва, реконструкції  та експлуатації проектованих об’єктів, впливі на 

водне та ґрунтове середовище при розробці будівельного майданчика; 

прокладанні комунікацій, будівництві та влаштуванні об’єктів, утворенні 

стічних вод, акустичному забрудненні довкілля внаслідок проїзду 

транспорту, будівельних роботах. 

 З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

проекті детального плану території передбачено виконати ряд планувальних 

та технічних заходів: заходи щодо охорони атмосферного повітря, щодо 

захисту водного та ґрунтового середовищ, шумозахисні заходи, заходи щодо 

охорони праці та пожежної безпеки, заходи щодо благоустрою та озеленення 

території. Заходи, передбачені для пом’якшення негативного впливу 

документом державного планування дозволять мінімізувати негативні 

впливи на довкілля. 

 Запропоновано основні показники, передбачені для здійснення 

моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення. 

Транскордонних наслідків виконання документу державного планування та 

наслідків для природо-заповідних територій не очікується. 
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