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 ПЕРЕДМОВА 

 Детальний план території «Розміщення та експлуатація об’єктів дорожнього сервісу 

(кафе) в урочищі Парцели, за межами населеного пункту, на території Баранинської  

сільради Ужгородського району Закарпатської області» розроблено на підставі 

розпорядження голови Ужгородської районної держадміністрації від 17.05.2019 року  № 135  

та затвердженого завдання на проектування. 

 1.   МЕТОДОЛОГІЯ   СЕО 

 На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, 

національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, 

спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Ця 

концепція пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування 

екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку регіонів та населених пунктів України.  

 Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на всебічному аналізі 

можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього 

аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного 

планування.  

 Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної 

політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля 

наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії 

впровадження стратегічної ініціативи.  

 Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 

екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого 

(сталого) розвитку території Баранинської сільради.  

 В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком 

стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки. 

 

 1.1 Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні  

 Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 

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

навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку 

впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

 Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 

(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року», ухваленого 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.  

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

законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106).  

 Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення 

стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. 

 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.  

 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою 

України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. 

Даний Закон набрав чинності з 12 жовтня 2018 року. Закон встановлює в Україні механізм 

стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та 

передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, 

проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих 

чи інших дій для довкілля.  

 

1.2.  Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення ДПТ та здійснення СЕО  

 З метою попереднього вивчення думки жителів Баранинської сільської ради щодо 

будівництва об’єктів дорожнього сервісу в рамках проведення процедури Стратегічної 

екологічної оцінки до Детального плану території було складено Заяву про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме: - Газета «Афіша 

Закарпаття» від 21.06.2019 року № 23, Газета «Вісті Ужгородщини» від 22.06.2019 року № 7-

8(8383-8384),  та розміщено на офіційному сайті Ужгородської районної державної 

адміністрації. 

 Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії 

екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від 

громадськості не надходило. 

 2. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

 2.1. Основні цілі детального плану території та його зв'язок з іншими 

документами державного планування 

  Документом державного планування, в даному випадку - Детальний план території 

«Розміщення та експлуатація об’єктів дорожнього сервісу (кафе) в урочищі Парцели, за 

межами населеного пункту, на території Баранинської сільради Ужгородського району 

Закарпатської області».  

 Основною метою розробки ДПТ – визначення параметрів забудови і функціонального 

призначення земельної ділянки площею - 0,6000 га, в урочищі Парцели, за межами 

населеного пункту, на території Баранинської сільської ради для розміщення об’єктів 

дорожнього сервісу.  

 Детальний план території передбачає урахування державних, громадських і приватних 

інтересів під час планування забудови, визначення зон пріоритетних та допустимих видів 

використання, основних факторів його формування. 

 Під час розробки детального плану території визначаються можливі планувальні 

обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-

гігієнічними нормами, формуються пропозиції щодо можливого розташування об’єктів 

будівництва в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, 

екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою 

залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, та визначаються заходи щодо 

реалізації містобудівної політики розвитку даної території, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 

«Склад та зміст детального плану території», в подальшому для визначення містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

  

Об’єкт цього дослідження - земельна ділянка площею 0,6000 га (кадастровий номер: 

2124880300:10:010:0002), що розміщена північніше  с.Барвінок, вздовж автодороги  М-08 

«Обхід м.Ужгород - контрольно-пропускний пункт «Ужгород». Цільове призначення - 01.03 

«Для ведення особистого селянського господарства». 

 Земельна ділянка вільна від забудови, рельєф рівнинний. 

 Ділянка, на якій планується будівництво, межує; 



з півночі та півдня - землями сільськогосподарського призначення,  

з  заходу -  каналом,   

із сходу - землями загального користування, грунтовою дорогою. 

 

В’їзд на територію запланованого об’єкту передбачається із автодороги М-08. 

 Територія ДПТ має ґрунтове покриття з природною трав'янистою рослинністю. 

Існуючих будівель та споруд на земельній ділянці немає, капітальне будівництво не 

проводиться.  

 Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та містобудівні обмеження щодо 

планованої діяльності відсутні. 

 Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянці проектування відсутні.  

 При проектуванні дотримано вимоги ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І 

ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996).  

 2.2. Характеристика об’єкту планової діяльності  

 Детальний план території для розміщення об’єктів дорожнього сервісу (кафе) 

розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання територій, 

чіткого функціонального зонування, транспортних потоків.  

 Планувальна структура ДПТ визначилась необхідним функціональним призначенням 

об’єкту, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим 

рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.  

 Архітектурно планувальне рішення прийняті на підставі аналізу існуючої ситуації, 

враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного 

забезпечення об’єктів будівництва, та просторового візуального сприйняття архітектурного 

рішення фасадів будівлі. 

Середньо добова кількість відвідувачів становитиме 100-120 чол.  

 

  На проектованому об’єкті будівництва передбачається розміщення таких будівель і 

споруд:  

- будівля підприємства швидкого харчування ( кафе); 

-пункт прийому замовлень; 

- трансформаторна підстанція ; 

- підземний збірник очищених стоків; 

- локальної очисної споруди, повної біологічної очистки; 

- артсведловини питної води (або міський водопровід); 

- автостоянки для відвідувачів та персоналу; 

- зона відпочинку; 

- підземні протипожежні резервуари. 
   

Схему інженерної підготовки території, що проектується, розроблено згідно 

планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:500 і виконано у 

відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018.  

 Вертикальне планування території виконано з ув'язкою системи водовідведення при 

урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих 

зелених насаджень, а також з урахуванням наступних вимог: 

– максимального збереження ґрунтів і зелених насаджень;  

– відведення поверхневих вод;  

– мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.  

 

 На проїздах та автостоянці пропонується влаштування асфальтобетонного покриття. 

 Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється по ухилам.  

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з 

території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і 

малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс 



родючого шару ґрунт необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних 

вишукувань.  

 Відведення дощового стоку передбачено відкритою та закритою мережею 

самопливної дощової каналізації, який скидається у місцевий водотік (канал).  

 Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими 

забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.  

  

Для забезпечення об’єкту будівництва планується запроектувати наступні інженерні 

мережі: 

  Водопостачання  

 Для забезпечення об’єкту питною водою передбачається буріння артсвердловини. Для 

надійності та безперебійності водопостачання передбачається будівництво підземного 

резервуару питної води з насосною станцією. 

 Планований об’єм водоспоживання складає 193,45 м3 /рік.  

   

 Водовідведення 
 Господарсько-побутові стічні води від основної будівлі пропонується відводити на 

локальні очисні споруди, типу «Біолідер», для біологічної очистки та скиду резервуар 

очищених стоків. 

Дощові води з території об’єкту з майданчиків з твердим дорожнім покриттям 

передбачено відводити по спланованій поверхні через сепаратор та бензомаслоуловлювач, із 

подальшим скидом в придорожні канави. На зелених зонах передбачається природня 

інфільтрація дощових стоків в грунт.  

  

Санітарне очищення території 

 Сумарний об’єм твердих побутових відходів на розрахунковий період складе - 127,45 

тон/рік.  

 Вивіз сміття та ТПВ планується здійснювати по заявочній системі після укладання 

договору з компанією по вивозу відходів.  

 Знешкодження твердих відходів з території ДТП передбачено на існуючому полігоні 

після укладання договору з органами місцевого самоврядування.  

 Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими 

відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається 

організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. 

 Майданчик для встановлення контейнерів для сміття повинен бути огороджений і 

мати тверде покриття. Для тимчасового збирання побутових відходів рекомендується 

використовувати контейнери об’ємом  1,1м3 .  

  

Електропостачання.  

 Для електропостачання основної будівлі та допоміжних споруд, які знаходяться в 

межах території, що розглядається, рекомендується на розрахунковий термін передбачити 

спорудження трансформаторної підстанції 10/0,4кВ з трансформаторами розрахункової 

потужності.  

Таблиця укрупнених обсягів робіт з електропостачання 
  

№ п/п   Назва Одиниця виміру                                   Кількість 

1 КТП-0,4/10кВ  Комплектна а підстанція 0,4/10кВ 

потужністю 100кВА        

шт 1 

2 КЛ-10кВ  Спорудження кабельних ліній 

електропередачі 10кВ (у межах земельної ділянки)     

км 0,5 

 

Опалення будівлі 

Опалення запроектованої будівлі передбачається за рахунок генерації тепла від 

роботи теплових насосів типу «повітря-вода». 



 Дифіцит тепла для ефективної роботи системи опалення в зимовий період 

передбачається покривати за рахунок роботи прибудованої топкової на твердому пальному 

потужністю 80 кВт. Паливом для топкової служитимуть дерев’яні пилети.  

 Розрахунок викидів в атмосферу від роботи топкової буде виконаний в складі 

робочого проекту на будівництво в об’ємі передбаченому законодавством. 

 Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності та роботи 

вентиляційної системи будівлі мистецької резиденції передбачається мінімальним.  

Тож можна зробити висновок що Детальним планом території не передбачається 

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

та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 

  

3. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

  

3.1. Статистична інформація. Географічне розташування та кліматичні 

особливості  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Територія проектування розташована за межами  населеного пункту, на території 

Баранинської сільської ради. Земельна ділянка знаходиться між с.Барвінок і мікрорайоном 

«Східний» с.Баранинці. 

29 жовтня 2017 року створена Баранинська сільська об’єднана територіальна громада 

(Постанова ЦВК), яка об’єднала 4 сільські ради. 

НАСЕЛЕННЯ 

  Чисельність населення громади: 7558 чоловік. Кількість старостинських округів: 3. 

ТЕРИТОРІЯ 

Площа об'єднаної територіальної громади: 121.53 км
2 

На сьогоднішній день на території Баранинської сільради, вздовж автодороги М-08, 

переважають земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Південніше 

проектованої території  розміщені АЗС та незавершений  комплекс СТО. 

Проектом Схеми планування території Ужгородського району вздовж магістральних 

автодоріг заплановано будівництво об’єктів придорожньої інфраструктури. 
 

Місцеположення та рельєф 

 

Ужгородський район межує з півдня і заходу з Угорщиною і Словаччиною, зі сходу і 

південного сходу — з Берегівським, Мукачівським та на півночі — з  Перечинським 

районами.  

Щодо природно-географічних умов, то Ужгородський район у північній і східній 

частинах займає передгір'я останніх південних відрогів Карпат, так званого Вігорлато-

Гутинського вулканічного хребта, який переходить у Потиську низовину. Як свідчать 

археологічні пам'ятки, відкриті за останню чверть століття, Ужгородський район у давнину 

був густо заселений, починаючи з давньої кам'яної доби і закінчуючи Середньовіччям. 

На території району знаходиться крайня західна точка Закарпаття: 22°09' схiдної 

довготи; 48°27' пiвнiчної широти (1,5 км вiд с. Соломоново), а також найнижча в регіоні 

точка над рівнем моря (101 м над рівнем моря), яка розташована в районі села Руські Геєвці. 

Переважну більшість території району займає Закарпатська низовина, вона прилягає до 

Середньодунайської низовини (Панонії), а найвищою точкою Ужгородщини є вершина 

Дунавка, що підіймається на 1018 метрів над рівне моря. Значну роль у формуванні рельєфу 

відіграють річки Тиса, Уж та Латориця, які приймають води десятка безіменних потічків і 

малих річок. Крім того на низовинних територіях є багато штучних каналiв, а також 

нараховується чимало ставкiв i водосховищ. 

 

 

 



Клімат 

 

Погоду в Ужгородському  районі, в основному, формує західний та південно-західний 

перенос повітряних мас з Атлантики. Повторюваність переносу повітряних мас з північного 

сходу, та півдня невелика. Для зимового періоду характерна циклонічна діяльність з районів 

Атлантики та Середземного моря. Досить часто теплі вологі повітряні маси переміщаються в 

район, викликають відлиги, підвищення температури повітря (від 0 до 10-15тепла) та високу 

вологість повітря. Короткочасні зимові похолодання пов’язані, в основному, з поширенням з 

Північного Сходу холодного Сибірського антициклону. 

Навесні  відмічаються різкі переходи від тепла до холоду, особливо в березні та квітні, 

і навпаки. При переміщенні тропічних теплих і сухих повітряних мас в деякі дні температура 

повітря в березні може сягати 25 тепла, в квітні – 28-30 вище нуля.  

При вторгненні арктичних холодних повітряних мас – температура повітря різко 

знижується, в квітні, травні відмічаються заморозки, в квітні 3-10 морозу, в окремі роки і до 

14 нижче нуля, в травні від 0 до 5 нижче нуля. Відмічаються заморозки і в червні – але рідко 

– один раз в 3-5 років. 

В літній період погоду Ужгородського району формує, в основному, західний та 

південно-західний перенос висотних повітряних мас, з районів Середземного моря та 

Атлантичного океану. З цими процесами, як правило, пов’язані значні дощі, сильні зливи, в 

окремі роки затяжні та тривалі. 

Літом температура повітря (+30ºС і вище) спостерігається в періоди, коли з Північної 

Африки переміщається на райони Закарпаття сухе тропічне повітря. Максимальна 

температура  повітря в цей час може сягати 33-36°С. Перша половина осені тепла і суха (з 

деякими відхиленнями), друга – з частими дощами та туманами. В кінці жовтня, в листопаді 

збільшується повторюваність переміщення циклонів з заходу на Закарпаття, які несуть 

затяжні дощі, мряку, тумани, а на високогір’ї випадає вже сніг. 

Середня річна температура повітря складає 9.6° тепла, найтеплішого місяця липня 

20.5°, найхолоднішого місяця зими січня – мінус 3.1°. Максимальні температури повітря від 

32° до 36° тепла найбільш часто спостерігаються в липні та серпні. 39°тепла було відмічено в 

липні 1952 року, в м. Ужгород. Температура повітря вище 30° тепла рахується небезпечною, 

а вище 40° тепла – дуже небезпечною. 

Мінімальна температура повітря спостерігається найчастіше в січні – від мін 8 до мін 

26°. Вірогідність температури повітря нижче 25° морозу в Ужгородському районі в грудні, 

січні, та лютому складає в середньому 6%. Досить часто зимою в Ужгородському районі 

відмічаються відлиги (температура повітря вище 0°С). за зиму відмічається від 30 до 60 днів 

з відлигами. Така велика повторюваність днів з відлигами пов’язана з відкритістю місцевості 

району західним, південно-західним і південним теплим і вологим повітряним масам. 

Температура повітря в такі дні може підвищуватись до 10-15°С. 

В Ужгородському районі переважають вітри південно-східного напрямку. Протягом 

року в приземному шарі переважає південно-східний вітер (26%), східний – 14%, північно-

східний, північний, північно-західний – 12%. В холодний період року переважає також 

південно-східний вітер. В травні поряд з південно-східним (19%) відмічається північно-

східний вітер (17%). В червні-серпні майже рівна вірогідність вітрів північно-східного (16-

18%), південно-східного (15%) і південно-західного (12-15%) напрямку. Штиль (без вітру) 

найбільш вірогідний (24-34% від загального числа випадків спостережень за вітром) з кінця 

літа до початку весни. Вітер зі швидкістю більше 6-9 м/с відмічається частіше з грудня по 

квітень. 

Відносна вологість повітря характеризує стан насичення повітря вологою в процентах 

при даній температурі. Це добрий показник сухості клімату. Фізико-географічні умови 

території, рельєф, лісові площі території сприяють досить високій вологості повітря. Середня 

місячна вологість повітря зимою складає 80-84 %, літом – 67-69%. Середньорічна вологість 

повітря – 73%.  

Максимальна кількість опадів за рік може бути 950-1000 мм. Мінімальні річна 

кількість опадів відмічена 416 мм. Максимальна місячна кількість опадів випадає в червні, 



липні та листопаді, мінімальна – в лютому. Найбільша добова кількість опадів 

спостерігається в теплий період року при сильних зливах.   

В середньому за рік спостерігається 35, найбільше – 44 дні з туманами. В холодний 

період року (листопад – березень) з туманами в середньому спостерігається 30 днів, в теплий 

(квітень-жовтень) – 2 дні. Найбільша кількість туманів в листопаді – лютому. 

Середня дата формування сталого снігового покриву в районі припадає на двадцяті 

числа грудня. Строки його появи сильно різняться із року в рік в залежності від характеру 

погоди та особливостей циркуляції повітряних мас в передзимовий період. Середня 

тривалість періоду з стійким сніговим покривом в районі складують близько 50-60 днів. 

Однак, в 35% зим, сталий сніговий покрив взагалі не установлюється. Висота снігового 

покриву невелика, і лише в окремі зими може бути більша 40 см. Сильні снігопади 

відмічаються рідко, але щороку відмічаються короткочасні сильні снігопади без тривалого 

збереження снігового покриву. Сильні снігопади завдають шкоди та викликають труднощі в 

роботі районного господарства. Під час таких снігопадів кількість опадів за добу перевищує 

15-20 мм і більше. 

 

Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

У геологічному відношенні територія району розташована у зоні Закарпатського 

внутрішнього прогину, що складений Мукачівською і Солотвинською улоговинами з 

накладеною на них Вигорлат-Гутинською грядою. До них з півдня прилягає Паннонський 

серединний масив. Поширені осадочні, магматичні утворення від верхньо-протерозойських 

до четвертинних. У всіх тектонічних зонах зустрічаються відклади юрської системи. 

Відклади крейдової системи беруть участь у будові фундаменту Закарпатського 

внутрішнього прогину. До них тут відносять теригенно-карбонатну флішоїдного типу товщу, 

складену чорними аргілітами, алевролітами, пісковиками, мергелями й вапняками. 

Потужність цієї товщі сягає кількох сотень метрів.  

В цілому ґрунти Ужгородського району сформувались в умовах помірного клімату з 

достатнім зволоженням, тому переважають різновиди  дерново-підзолистих ґрунтів на 

низинній території та бурі гірсько-лісові, лучно-лісові у гірській місцевості.   

Проектована  територія (земельна ділянка) з дерново підзолистими глейовими 

осушеними важкосуглинковими ґрунтами (27е).  

Буроземно-підзолисті грунти, поширені на виположених формах рельєфу горбів, гряд 

у передгір'ї і високих терас гірської частини. Вони утворились на досить глибоких товщах 

делювіальних і давньоалювіальних переважно нещебнистих відкладів. На їх формування 

вплинули два основні процеси грунтоутворення; буроземний, що відбувався під впливом 

лісової рослинності, і псевдопідзолистий або лессіваж, викликаний надмірним зволоженням і 

поверхневим оглеєнням, яке зумовлює відновлення окисного заліза, переведення його у 

двовалентний рухомий іон і збільшує рухомість гумусових речовин. Ці сполуки 

перерозподіляються по профілю грунту за підзолистим типом, але без тих глибоких хімічних 

перетворень, які властиві справжньому підзолистому процесові. 

Профіль буроземно-підзолистих грунтів має значну глибину та виразно 

диференційований на генетичні горизонти. До глибини 15-20 см залягає гумусно-

елювіальний (НЕ) горизонт, часто з ознаками оглеєння, сіро-бурого кольору, розпилений, 

пухкий, середньосуглинистий. Елювіальний горизонт (Е) простягається до глибини 55-60 см.  

Будова грунтового профілю і властивості його горизонтів спричинюють 

незадовільний водно-повітряний режим грунтів. Вони швидко насичуються вологою, а 

надлишок опадів утворює поверхневий стік, який зумовлює змив та розмив верхніх 

горизонтів. Не випадково грунти цього типу найбільш піддаються водній ерозії. 



Наявність потужного та практично водонепроникного ілювіального горизонту викликає 

застій вологи у верхніх горизонтах, спричиняє поверхневе або наскрізне оглеєння грунту, що 

призводить до переважання анаеробних умов життєдіяльності мікроорганізмів, погіршує 

перехід поживних речовин у доступні для рослин форми. 

 Варто відмітити, що загальна характеристика геологічної будови проектованої 

території має суттєве значення при інженерно-будівельному освоєнні території. Територія 

району характеризується підвищеною сейсмічністю. 

Гідрогеологічні умови 

Весь теплий період року характеризується частим випаданням зливових опадів, 

внаслідок чого на річках Ужгородського району щорічно утворюються дощові паводки. У 

середньому за рік спостерігається 8-10 паводків, в тому числі 1-4 з виходом на заплаву. 

Інтенсивна водовіддача водозборів при випаданні зливових опадів, а також значна 

пересіченість місцевості з великими похилами сприяють формуванню паводків з крутими 

підйомами та спадами рівнів води. Тому тривалість стояння високих рівнів незначна і не 

перевищує, як правило, 4 - 8 діб. 

Осіння і зимова межені нетривалі та нестійкі внаслідок випадання дощів в осінній 

сезон і відлиг зимою. Зимова межень найбільш чітко проявляється в період зі стійкою 

від'ємною температурою повітря. Вона рідко триває два місяці. При відлигах зимовий стік 

істотно збільшується внаслідок талих вод. 

 На ділянці і поблизу території проектування річки та струмки відсутні. 

 Існуюче водопостачання. Водопостачання на ділянці відсутнє. Водопостачання  

існуючого поряд об’єкту-  АЗС здійснюється від власної артсвердловини. 

Гідрологічні умови 

 Місце розташування і геоморфологічні особливості території визначили і її 

гідрологічні умови. Однією із таких небезпек в останні роки  є паводки, які наносять значні 

збитки господарству. Поверхневі води з території проектування планується відводити в 

існуючий канал, який проходить вздовж автодороги.. 

                                                       Ґрунтовий покрив 

 Ґрунтовий покрив проектованої території характеризується відносною однорідністю.  

Інженерно-будівельна оцінка території 

 Територія Ужгородського району, і Баранинської сільради зокрема, відноситься до 

сейсмічно активних зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування 

території України (згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», 

де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати: 

- відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків 

(відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м – 7 бальна зона;  

- відповідно карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 

м до 100 м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не 

ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки», територія відноситься до 7-бальної сейсмічної зони; 

- відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 8-бальну 

сейсмічність території. 



 Існує небезпека проходження транзитних сейсмічних хвиль від осередків, поширених 

на території Румунії та Угорщини.  

 Фактор інженерно-будівельної оцінки необхідно враховувати при визначенні вартості 

будівельного освоєння території. 

Район розташування об’єкта будівництва 

 Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво об’єктів дорожнього сервісу 

(кафе). Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням техніко-економічних 

міркувань, перспективи розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. 

 

Територія ДПТ знаходиться в урочищі Парцели, за межами населеного пункту, на 

території Баранинської  сільради, яке відноситься до ІІІ Б архітектурно-будівельного 

кліматичного району України, згідно ДСТУ –Н Б В.1.1-27:2010.,  з наступними 

кліматичними характеристиками: 

• середня літня температура  +17,1ºС, зимова –2,7ºС. 

• найнижча температура досягає -28ºС,  найвища +40ºС.        

• розрахункова  зимова температура зовнішнього повітря -18ºС. 

• нормативне снігове навантаження  - 100 кг/м2 

• швидкісний натиск вітру   -  27 кгс/м2 

• нормативна глибина промерзання ґрунту    0,7 м. 

• рельєф території спокійний 

• сейсмічність    - 7 балів. 

 

Рослинність 

 Деревна рослинність на території проектування відсутня. Трав’яниста рослинність на 

території розробки ДПТ представлена бур'янами: осот польовий, мишій, щириця, свиріпа, 

лобода, пирій та ін. 

 

 3.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов 

життєдіяльності населення та стану його здоров’я, а також прогнозні зміни цього стану, 

якщо документ державного планування не буде затверджено  

 Сучасний стан (2013-2018рр.) навколишнього природного середовища у 

характеризується як відносно стабільний. Незважаючи на ряд негативних факторів, в цілому,  

стан довкілля на території області має тенденцію до покращення. 

Висновок базується на доповіді Департаменту екології та природних ресурсів 

Закарпатської ОДА, натурних спостережень. 

 

 Повітряне середовище 

За метеорологічними умовами Ужгородський район відноситься до територій з 

високим потенціалом забруднення повітря та досить несприятливими умовами розсіювання 

промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). 

 Стан повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних 

джерел забруднення. 

Протягом 2017 року відбулося незначне зменшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. Обсяги забруднюючих речовин, 

які надійшли у повітряний басейн у 2017 році від стаціонарних джерел забруднення, за 

даними Головного управління статистики, зменшились в порівнянні з 2016 роком на 34,2% і 

складають 3,2 тис.тонн проти 4,9 тис.тонн у 2016 році. Із загальної кількості викидів 

забруднюючих речовин 54,6% складають речовини, що належать до парникових газів, 

зокрема, метан. Крім того, 0,2 млн.т  становлять обсяги викидів діоксиду вуглецю.  



Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря найбільше 

забруднень припадає на Ужгородський район - 27,07%. 

 Основними стаціонарними джерелами забруднення повітря на території сільради є 

індивідуальні котельні виробничих та громадських об’єктів, зварювальні пости, складські 

приміщення, резервуари автозаправної станції.  

 Обсяги  викидів забруднюючих речовин у повітря пересувними джерелами  у 2017 р. 

році становила 62% до 2016 р. Такі рівні забруднення повітря пересувними джерелами перш 

за все зумовлені збільшенням кількості автотранспорту, погіршенням технічного стану 

автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вуличної 

мережі, труднощами щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела 

забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит). 

На території Баранинської сільради проходять автодороги міжнародного значення М-06 

«Київ - Чоп» та  М-08 «Обхід м.Ужгород - контрольно-пропускний пункт «Ужгород». Також 

через населені  пункти проходять дороги обласного значення. 

 Основну частку у забруднення атмосферного повітря вносить транзитний транспорт. 

Частка викидів від автотранспорту до загального обсягу викидів складала понад  85%.  

Водний басейн 

 Води поверхневі - річки, озера, лимани, водосховища, болота на території 

проектування і суміжних земельних ділянках відсутні. Вздовж автодороги М-08  проходить  

канал, який збирає  поверхневі води з території. 

Ділянка проектування знаходиться на значній віддалі від житлової забудови. 

В навколишніх селах відсутнє центральне водопостачання і водовідведення. 

Водопостачання села  здійснюється від артсверловини та колодязів. Власники садибних 

забудов користуються вигребами. Забруднені дощові води скидуються у придорожні канави 

та самопливом на нижче лежачу територію.   

 На відміну від поверхневих, підземні води більш захищені від антропогенного впливу. 

Однак, їх якість здебільшого залежить від якісних характеристик поверхневого стоку. 

Забруднення підземного водоносного горизонту на території садибної забудови пов'язане з 

порушеннями санітарних вимог щодо обладнання та будівництва вигрібних ям, надвірних 

вбиралень, гноєсховищ, внесення мінеральних добрив, тощо. 

 Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від випадкового або 

навмисного забруднення поверхневих чи підземних джерел і водопровідних споруд 

(незалежно від форми власності або відомчої підпорядкованості), 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, визначених Постановою Кабінету Міністрів України №2024 від 18.12.1998 «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів». 

 Проектні рішення ДПТ також враховують необхідність дотримання особливого 

господарського режиму на території зон санітарної охорони артсвердловини. 

Стан ґрунтів 

 Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів на території 

Баранинської ОТГ впродовж останніх 20-ти років не виконувались. Регулярне спостереження 

за санітарним станом ґрунтів не проводиться. 

 Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових відходів, 

значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. На території 

Ужгородського району  відсутні підприємства з перероблення та утилізації відходів 

виробництва. 



 Вивезення твердих побутових відходів з території сільської ради здійснює КП 

«Санітар» на централізоване сміттєзвалище в с.Барвінок, яке знаходиться на віддалі 1300 

метрів від проектованої ділянки. 

 Ще одним суттєвим джерелом забруднення ґрунтів є кладовище, яке розташоване на 

схід від проектованої території, на віддалі 1320м. Санітарно-захисна зона від території 

діючого кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а 

від закритих (з закінченим кладовищним періодом) – 100 м. В даному випадку норми не 

витримані. 

 Окремою проблемою забруднення ґрунтів є наявність у безпосередній близькості 

міжнародної автодороги М-08 «Обхід м.Ужгород - контрольно-пропускний пункт 

«Ужгород». 

 Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, 

а також повітря через незадовільний стан покриття доріг і вулиць, недостатню кількість 

зелених насаджень. 

Радіаційний стан 

 Згідно постанови Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 і №600 від 

29.08.1994, села Баранинської сільради не входять у перелік територій, забруднених у 

результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Середнє значення експозиційної дози гамма-

випромінювання знаходиться в межах норми і складає 11,5 мкР/год. (в діапазоні від 11 до 30 

мкР/год.). 

 Дозиметричний паспорт не розроблявся, радіаційне обстеження села  не проводилось. 

Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми згідно БДУ – 91.  

 Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. 

Електромагнітне забруднення 

 Електропостачання с.Підгорб  на даний час забезпечується по лініях електропередачі  

10 кВ через електропідстанції. 

Передача та розподіл електроенергії між споживачами села здійснюється по лініях 

електропередачі 6 кВ через трансформаторні підстанції 6/0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ). 

Акустичний режим 

 Основним джерелом шуму є міжнародна  автодорога М-08 з інтенсивним рухом 

автотранспорту. 

Природно-заповідний фонд 

 Об’єкти природньо-заповідного фонду на території Баранинської сільради відсутні. 

Планувальні обмеження 

 Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена санітарно-

захисними зонами від  інженерних споруд і комунікацій. 

 Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від: 

- автодороги М-08; 

- відгалуження магістрального газопроводу; 

- ПЛ 10кВ; 

- газопроводу середнього тиску; 

- кабелю зв’язку. 



 Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і важливих факторів, 

які обумовлюють планувальну структуру з точки зору територіальної обмеженості, є 

кладовища традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ 

до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а від закритих у 

сільських населених пунктах (з закінченим кладовищним періодом) – 100 м. Умови 

утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» 

від 01.07.1999 року. 

 При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території 

також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж. 

 Суттєвим планувальним обмеженням є проходження по території сільради 

відгалуження  магістрального газопроводу до ГРС Ужгород діаметром 300мм з охоронною 

зоною 150 м,  автодороги М-08 «Обхід м.Ужгород - контрольно-пропускний пункт 

«Ужгород».  

 Об’єкти   природно-заповідного фонду та  прибережних захисних смуг відсутні. 

 Окрім того, для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і 

руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на меліоративних системах 

встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування. Розміри смуг 

відведення та режим користування ними встановлюються за проектом. 

 

 3.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 

його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу  

 Планова діяльність запроектованого об’єкта не передбачає утворення будь-яких 

забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря. 

 Можливі незначні викиди в атмосферу при роботі топкової, яка буде в зимовий період 

ліквідовувати можливій дефіцит необхідного тепла для ефективної роботи вентиляційної 

системи опалення будівлі. Робота прибудованої топкової передбачається на твердому 

пальному. Паливом для топкової служитимуть дерев’яні пилети. Розрахункова потужністю 

топкової становитиме - 80 кВт. 

 Також можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є 

стоянка на 30 легкових автомобілів. Максимальна приземна концентрація забруднюючих 

речовин не перевищить 0,35 ГДК, що нижче допустимих норм. Валовий викид складе - 0,034 

т/рік.  

Мікроклімат 

Негативні наслідки планової діяльності об’єктів дорожнього сервісу на мікроклімат, а 

також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє. Зміни 

мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів 

планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.  

 Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного 

походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей 

масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.  

Ґрунти 
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на 

відповідні проектні заходи.  

 З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд 

планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:  

 1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 

санітарно-гігієнічні умови: 

 - проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;  



- інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого 

стоку, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;  

- для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» 

(постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація 

роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.  

 2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:  

- інженерний благоустрій та озеленення території 

- централізоване каналізування, санітарне очищення.  

 3) Сплановане відведення дощових стоків та будівництво локальних очисних споруд, 

типу «Біолідер».  

 В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови 

та задоволення потреб місцевого населення.  

 Розміщення на вказаній території об’єктів дорожнього сервісу(кафе) не пошкодять 

існуючого ландшафту, так як будуть дотримані всі вимоги нормативних документів, 

пов’язаних з плануванням та забудовою.  

Біорізноманіття 
 Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені насадження та 

деревну рослинність. Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.  

 По всій довжині периметру ділянки та окремі території проектом передбачається 

влаштування зони озеленення. 

 Влаштування зелених зон має виключно позитивний вплив на біорізноманіття.  

 Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах 

проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в 

результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.  

 Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. В 

процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде 

виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, 

загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.  

Водне середовище 
 Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, 

виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище 

забруднюючих речовин не відбуватиметься.  

 Експлуатація проектованого об'єкта не передбачає використання води на виробничі 

потреби.  

   

 Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом 

 Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-

захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природозаповідного,  

рекреаційного чи оздоровчого призначення.  

Об’єкти природно-заповідного фонду на території проектуванні і суміжних ділянках 

відсутні. Також територія ДПТ не межує із структурними елементами екомережі  

Ужгородського району. 

 Під час експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (кафе) викиди забруднюючих 

речовин не спостерігаються. 

  

 Промислові відходи.  Як відомо, в ієрархії поводження з відходами на першому місці 

стоїть запобігання утворенню відходів. При експлуатації запланованого об’єкта такі відходи 

утворюватися не будуть. 



  

 Тверді побутові відходи. (ТПВ), що будуть утворюватися під час експлуатації 

об’єкта передбачається збирати в контейнер, та вивозити спеціалізованим організаціями 

згідно графіку та по мірі необхідності.  

 У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – 

необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 Вся викошена трава з території об’єкта вивозиться спеціалізованою організацією в 

місця утилізації. Категорично заборонено спалювання скошеної трави. 

 

 Поверхневі та підземні води 

Інфільтрація в грунт дощових вод передбачається природнім способом. Організоване 

відведення дощових стоків передбачається з майданчиків з твердим покриттям.  

Передбачені системи водопостачання та водовідведення господарсько-побутових 

стоків. 

  

Вплив на грунт та надра 

 Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час 

рекультивації та будівництва включають:  

1. Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.  

2. Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним 

використання його при рекультивації, вертикального планування будівельного майданчику.  

3. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим 

покриттям.  

4. Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, 

своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.  

5. Заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками. 6. На 

будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце мийки коліс для будівельного 

транспорту, що виїжджає.  

7. Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних 

майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів. 

  

 Тож у процесі будівництва та експлуатації об’єкта,  створення додаткових негативних 

впливів на грунт та надра не передбачається.       

 Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі 

майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення. Типи покриття 

прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності. 

  

 Атмосферне повітря 

 Значний шкідливий вплив на атмосферне повітря від експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (кафе) не передбачається. Викошені трави з території передбачається 

вивозити в спеціальні місця для утилізації. ЗАБОРОНЕНО спалювання викошеної трави на 

території об’єкту. 

 

Акустичний вплив  

Під час будівництва об’єкта, від роботи будівельної техніки та інвентаря можливе 

виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.  

Під час експлуатації будівлі рівень технологічного шуму від обладнання та роботи 

інженерних мереж не перевищуватиме 75 ДБ. 

 

 Світлове, теплове та радіаційне забруднення  
 Перераховані впливи на довкілля від експлуатації об’єктів дорожнього сервісу не 

передбачаються. 

 



 Флора та  і фауна 

Охорона рослинного і тваринного світу.  

Передбачається не менш ніж дворазовий покіс трави на території об’єкта з 

послідуючим її вивозом. 

Незначним, об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме робота 

будівельної техніки та інвентаря. 

 З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору 

не очікується.  

 Після будівництва проводиться комплексний благоустрій території. Тверде покриття 

не передбачає знищення рослин чи тварин. 

   

 Геологічне середовище 

 Очікується позитивний вплив. 

    

 4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ 

РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А 

ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

  

 Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони 

навколишнього природного середовища».  

 Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань: 

 1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

 2) виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і 

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

природного середовища;  

3) планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу; 

 4) проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об'єктів і комплексів; 

 5) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 

поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук 

та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення 

процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було 

обґрунтовано; 

 6) забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту 

СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом 

надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у 

загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває 

питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на 

стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного 

світогляду; 

 7) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 

діяльності на навколишнє природне середовище; 

 8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

 9) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно 

впливають на екологічну обстановку; 



10) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього 

природного середовища; 

 11) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об'єкту 

для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.  

 5. 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.  

 Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до 

прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.  

 Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути 

різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація ДПТ 

призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть 

незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на 

довкілля, є незначною.  

 Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або 

більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.  

 Коротко - та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.  

   

 Підсумки по ключовим негативним (тимчасовим) наслідкам, що були визначені, та 

заходам по їх пом'якшенню, надані в Таблиці 5 нижче.  

Таблиця 5  

№ Питання Потенційний вплив Заходи по 

скороченню 

негативного впливу 
1 Загальні впливи 

будівництва 

Під час будівництва 

об’єктів дорожнього 

сервісу та допоміжних 

(очисних споруд, лінії 

електропередач і т.д.) 

об'єктів проекту 

передбачаються такі 

впливи як земляні роботи, 

пил, викиди в атмосферу 

від транспортних засобів 

та ін. 

– Підготовка та втілення 

плану організації 

будівництва, щоб 

скоротити та пом'якшити 

загальні наслідки 

будівництва, в тому числі 

шум, викиди в 

атмосферу, утворення та 

утилізацію відходів, 

ризики ерозії;  

- Вибір підрядників, котрі 

дотримуватимуться 

відповідних екологічних 

та соціальних вимог; - 

Безперервний контроль за 

впливами згідно з 

відповідними 

національними, 

екологічними 

стандартами і вимогами 

ЄБРР.  

2 Лінія електропередач Прокладання лінії - Забезпечення 



передач 10кВ  в кабель 

вимагатиме копання 

ґрунту та 

горизонтального буріння 

відповідної конструкції та 

маршрутизації лінії, щоб 

уникнути або звести до 

мінімуму вплив на 

місцеву інфраструктури 

та рух транспортних 

засобів . 

 - Дотримування 

відповідних санітарних, 

екологічних та вимог і 

норм з безпеки  

 

3 В період планової 

експлуатація. 

Системи по забезпеченню 

відеонагляду та охорони 

території.  

Потенційні аварійні 

зупинки. 

Звукові сигнали та 

включення яскравого 

освітлення у нічний час 

- Правильне встановлення 

і регулярне технічне 

обслуговування 

обладнання; 

- Регулювання рівнів 

шуму та яскравості 

освітлення з метою 

уникнення небажаного 

впливу на населення 

 

 

 6. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

  

 Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної 

безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно 

максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі 

технології та матеріали, зокрема, огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом 

теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.  

 Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає: 

 - ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних 

ресурсів, повторне їх використання та ін.; 

 - планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та 

санітарних розривів, озеленення та ін.; 

 - відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих 

компонентів навколишнього середовища тощо; 

 - захисні заходи:  

  

Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних 

попереджувально-захисних заходів: 

 ● посилення режиму пропуску на територію об’єкту, у тому числі шляхом встановлення 

систем відео спостереження та охоронної сигналізації; 

 ● щоденний обхід і огляд території і приміщень з метою виявлення сторонніх і підозрілих 

предметів, відкритих проходів, несправносте печаток, замків, тощо; 

 ● проведення ретельного відбору персоналу, а так само співробітників охорони об’єкта; 

 ● чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників 

служби безпеки; 

 ● підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням 

пожежонебезпечних місць, порядку та термінів перевірок місць тимчасового складування, 

контейнерів, сміттєзбірників, тощо;  

 

Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих 

терористичних актів на його території рекомендується: 

 ● передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час. - компенсаційні заходи 

(при необхідності) - компенсація незворотного збитку від планованої діяльності шляхом 



проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і 

техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків.

  

 На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у  відповідності 

з нормами і правилами охорони навколишнього середовища,  вимогами екологічної безпеки, 

в тому числі,  Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» тощо. Охоронні заходи – передбачити систему моніторингу зі спостереженням за 

технічним станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за дотриманням 

ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.  

  

 Заходи з техніки безпеки й охорони праці: 

 Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного 

електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки 

приміщень відповідно до вимог ПУЕ.  

 

 Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих 

електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього 

середовища 

 Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будівлі від пожежі 

передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ. Види електричних проводок і спосіб 

прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог електропожежобезпеки. 

 Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом. 

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо 

охорони праці і техніки безпеки.  

 Протипожежні заходи:  
 У разі виникнення джерела загорання, автоматично включається пожежна 

сигналізація, з надходженням сигналу на диспетчерський пункт, де зупиняють роботу 

об’єкта  та  здійснюють евакуацію працівників та відвідувачів. 

 Згідно ПУЕ гасіння пожежі даного об’єкту передбачено хімічними засобами 

(порошкові вогнегасники). Використання води виключено.  

 Проектом передбачається відповідне оснащення  приміщень засобами пожежогасіння 

та пожежним інвентарем.   

Детальним планом запроектовано розміщення 2 пожежних резервуарів, з подачею 

води до місця автонасосами, які розташовуються в радіусі обслуговування і забезпечать 

об’єкт водопостачанням для цілей зовнішнього пожежогасіння. 

 Також оцінюються обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього 

природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки 

території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.  

 

 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА 

  

 7.1. Обґрунтування вибору  

 Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної 

планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів 

можливого розміщення об’єктів дорожнього сервісу (кафе) та техніко-економічних 

обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-

економічного розвитку сільської ради.  

 Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного 

забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової 

діяльності.  



 У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану 

території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до 

неможливості подальшого розвитку транспортної інфраструктури, і збільшення кількості 

робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше 

несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.  

 За даним варіантом подальший стабільний розвиток, в т.ч., економічний, є, очевидно, 

проблематичним, і ця альтернатива веде до  неефективного використання земельних 

ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ситуації в цілому.   

  

7.2. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки . 

 Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього 

середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та 

функціонування будівель і споруд об’єкту енергогенеруючого підприємства, надано прогноз 

впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з 

урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.  

 Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:  

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору 

екологічної ситуації. А саме: 

 • проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з 

ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих 

водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), 

гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища; 

 • розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі 

водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; 

 • оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

 • проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості 

гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних 

вишукувань. 

 

 2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

 3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

 4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

запланованої діяльності; 

 5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації; 

 6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної 

документації.  

 

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан 

довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та 

стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя 

населення.  

 

8. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

  

8.1. План екологічного моніторингу Положення щодо створення системи моніторингу 

довкілля визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану 

довкілля та природоохоронної діяльності Баранинської ОТГ і району в цілому, визначає 



основні завдання районної системи моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання 

відповідно до конкретного ресурсу, принципи організації та функціонування системи, 

взаємовідносини між суб'єктами під час створення та опрацювання системи моніторингу, 

структуру системи, організаційний механізм її створення.  

Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища” та постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.03.98 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 

довкілля».  

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.  

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту буде здійснюватися з метою 

забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і 

експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на 

навколишнє природне та соціальне середовище.  

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є 

забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та 

наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.  

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових 

проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох 

рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення 

впливи, що не були передбачені раніше.  

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та 

експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну 

мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.  

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: 

будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації.  

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  

1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 

певних аспектів;  

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу; 

3. Візуальний огляд;  

4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;  

5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону 

впливу об’єкту планованої діяльності;  

6. 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.  

7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 

коригування в разі необхідності.  

Внутрішній моніторинг  

Перед початком будівництва буде призначено фахівця, який буде відповідальним за 

дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт. Також ця людина 

буде підтримувати регулярний контакт не тільки із державними контролюючими органами, а 

й начальником відділу охорони навколишнього природного середовища, начальником 

відділу охорони праці та особою, відповідальною на підприємстві за зв’язок із громадськістю 

та корпоративну соціальну відповідальність.  

Зовнішній моніторинг та оцінка  

Передбачається 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 підприємства 

шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених 

сторін.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право 

долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно відповідно до вимог 

біобезпеки, що встановлені на підприємстві будуть публікувати на власному сайті скан - 

копії результатів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що 

виконуються в рамках моніторингу, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після 

отримання їх оригіналів.  

 

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

У Звіті з стратегічної екологічної оцінки нового будівництва об’єктів дорожнього 

сервісу ( кафе) в урочищі Парцели, за межами населеного пункту, на території Баранинської  

сільради, проведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої діяльності в регіоні його 

розміщення.  

Даний документ - Резюме нетехнічного характеру (РНХ) - містить коротку 

інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до 

запропонованої діяльності.  

Також пропонуються відповідні заходи по зниженню негативних екологічних та 

соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об’єкту 

планованої діяльності.  

Цей документ (РНХ) буде розміщений для ознайомлення і для надання коментарів. 

Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо екологічних, 

соціальних та інших аспектів цього проекту Ужгородській районній державній адміністрації. 
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ВИСНОВОК 

 

 На підставі проведеного аналізу зроблено висновок що розроблений детальний план 

території «Розміщення та експлуатація об’єктів дорожнього сервісу (кафе) в урочищі 

Парцели, за межами населеного пункту, на території Баранинської  сільради Ужгородського  

району Закарпатської області»  відповідає вимогам державним та регіональним стратегічним 

документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє значного негативного впливу 

на стан довкілля та здоров’я  населення. 

 За результатами стратегічної екологічної оцінки надано рекомендації до змісту 

заходів планової діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на 

довкілля, що відповідно до ст.9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

повинно бути враховане в документі державного планування.  
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