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ВСТУП 

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. 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 (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 з метою забезпечення 

збалансованого (сталого) розвитку. 

Проект детального плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту за 

межами населеного пункту на території Ірлявської сільської ради виконано на замовлення 

Ужгородської РДА згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 

березня 2020 р. №113 та від 09 квітня 2020 р. №146 на основі завдання на проектування 

розробленого у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території». 

Проектні рішення, прийняті в проекті, розроблені згідно з будівельними нормами, 

правилами та стандартами, що діють на день випуску проекту. Проект детального плану 

розроблений за матеріалами топографічного знімання М 1:1000 виконаного ФОП Качур 

В.В. в лютому 2020 р. Система координат – УСК-2000. Система висот – Балтійська 1977 р. 

Горизонталі проведені через 1,0 метр. 

В проекті враховано та використано статистичні дані, матеріали звітів стратегічної 

екологічної оцінки Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-

2027 рр. 
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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 р.), 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 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, 

регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли  стратегічну екологічну оцінку 

– відсотків». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 

17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, 

відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у 

відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та 

програм на навколишнє середовище». 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий Верховною 

Радою України 4 жовтня 2016 р., а 1 листопада Президент України надав пропозиції до 

законопроекту. 17 січня 2017 р. Верховна Рада України не підтримала доопрацювання 

законопроекту. 

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

редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 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. 

Основні техніко- економічні показники об’єкта 

Таблиця 1.1.  

№п/п Назва показників Площа га 

1 Загальна площа території 23,0 га 

2 Площа забудови 1,2 га 

3 Площа майданчика сміттєпереробного об'єкту 1,3 га 

4 Площа дорожнього покриття (асфальт, щебінь) 2,8 га 

5 Площа ділянки в межах огорожі 0,2 га 

6 Площа озеленення, в межах огорожі 0,04 га 



5 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ СТАНУ НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ. 

Загальні відомості 

Закарпатська область розташована на південному заході України, займає південно-

західну частину Українських Карпат та північно-східну частину Середньодунайської 

низовини по річці Тиса і її притоках. Займає площу 12,8 тис. км2, на якій проживає 1,257 

мільйона населення (станом на 2019 рік). Густота населення – 98,19 осіб/км². Область 

межує з 4-ма країнами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Відстань 

від західної крайньої точки області до східної сягає 190 км по прямій, протяжність з 

півночі та південь – 100 км.  

 
Рис. – 2.1 – Схема розташування в системі розселення Ужгородського району і 

Закарпатської області 

 
Рис. – 2.2 – Схема існуючого використання території 
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Територія знаходиться в центральній частині області, в межах Ірлявської сільської 

ради(див. схему розміщення території в плані Ужгородського району, Аркуш 1).  

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами: 

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики; 

- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням чіткого 

зонування; 

 - уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової 

композиції параметрів забудови та ландшафтної організації території опрацювання; 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення об’єкту 

з переробки твердих побутових відходів; визначення планувальних обмежень 

використання території об’єкту з переробки твердих побутових відходів згідно державних 

будівельних та санітарно-гігієнічних норм; обґрунтування формування земельних ділянок 

та визначення їх цільового призначення; 

 - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо охорони та 

поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, 

комплексного благоустрою та озеленення; приведення містобудівної документації у 

відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Розрахунковий період проекту 20 років (до 2040 р.). 

Затверджений проект Ужгородською РДА являється основним документом, що 

визначає подальший розвиток території. 

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій, що здійснюють забудову 

на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням 

території в межах проекту. 

 

Основні завдання детального плану території для розміщення об’єкту з переробки 

твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на території Ірлявської 

сільської ради – розміщення та архітектурно-планувальне рішення щодо забезпечення 

розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів за межами населеного 

пункту. 

2.1. Фізико-географічна характеристика території  

Територія знаходиться в межах двох великих фізико-географічних одиниць – 

Карпатської гірської та Закарпатської низовинної тож за характером рельєфу територія 

Закарпатської області поділяється на дві частини: гірську і рівнинну. Гірська частина та 

передгір’я займають 80 % території, решта 20 % території – низина та тераси річок. Гори 

простягаються з північного заходу на південний схід, в цьому ж напрямі збільшується їхня 

висота, змінюється вигляд. В північно-західній частині області це типові середньовисотні 

гори з округленими вершинами, широкими хребтами, рівнобіжними з долинами. В 

південно-східній частині рельєф високогірний – круті схили, загострені вершини гір, 

глибокі провальні долини. Це зумовлено тектонічною будовою, складом гірських порід, а 

також впливом на найвищу частину гір четвертинного зледеніння. Середня висота хребтів 

700 до 1500 м. Жодна з вершин не досягає снігової лінії. 

Проектована територія для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових 

відходів знаходиться за межами населеного пункту на території Ірлявської сільської ради 

Ужгородського району та займає площу 23,05 га.  
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Проектована територія для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових 

відходів знаходиться на північному напрямку від села Чабанівка, на східному напрямку 

від села Ірлява, та на південному напрямку від села Андріївка. 

2.2. Клімат 

Клімат є помірно континентальним з достатнім та надлишковим зволоженням, 

нестійкою весною, не дуже спекотним літом, теплою осінню і м’якою зимою. Клімат є 

найсприятливіший за кількістю комфортних днів для активного відпочинку. Тут 

переважає морське повітря помірних широт, яке південно-західними вітрами 

переноситься з Атлантики та Середземного моря. Це повітря зумовлює в зимовий період 

досить високі температури і відносну вологість повітря.  

Кліматичні умови на території області дуже різняться і залежать від висоти над 

рівнем моря та від орієнтування та експозиції гірських схилів. На низовині зима коротка, 

м'яка, температура січня -2.-3 °С, літо тепле, середня температура липня +19. +21 °С. В 

горах літо прохолодне, температура липня від +9 до +13 °С, зима тривала, холодна, 

температура січня від -5 до -9 °С. Опадів 642—1411 мм, залежно від висоти. 

Клімат місцевості 

Таблиця 2.2.1  
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сі
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Абсолютний максимум, 0С 13,3 17,2 25,4 29,5 31,4 34,1 38,6 36,5 34,4 26,1 21,1 15,6 38,6 

Середній максимум, 0С 1,3 3,7 9,8 16,7 22,0 24,6 26,9 26,6 21,2 15,4 8,2 2,7 14,9 

Середня температура, 0С -1,7 -0,1 5,0 11,0 16,1 18,8 20,9 20,3 15,5 10,3 4,7 -0,2 10,1 

Середній мінімум, 0С -4,8 -3,7 0,6 5,5 10,4 13,1 15,0 14,5 10,3 5,7 1,4 -3 5,4 

Абсолютний мінімум, 0С -3 -26,3 -17,5 -6,2 -0,9 1,5 5,4 4,4 -2,2 -9,3 21,8 27,7 28,2 

Норма опадів, мм 53 50 43 49 74 76 78 73 73 54 57 68 748 

2.3. Земельні ресурси та деградація земель 

Земельний фонд області складає 1275,3 тис. га, з якого 451,3 тис. га (35,4 %) зайнято 

сільгоспугіддями, з них 199,7 тис. га – рілля. Більше половини території області займають 

лісовкриті площі (57%); 609 населених пунктів займають площу 222,4 тис. га (4%). 

Область малоземельна: на одного мешканця припадає лише 0,36 га сільгоспугідь, в тому 

числі 0,16 га ріллі. Майже третина земель області 30,5 % (389,1 тис. га) перебуває в 

користуванні громадян. У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває 3,5 

% (45,2 тис. га) земель, 16,1 % (205,5 тис. га) – землі, не надані у власність та 

користування, з яких 16,6 % – сільськогосподарські угіддя (34,1 тис. га).  

У власності фізичних та юридичних осіб перебуває 22,3 % (284,6 тис. га) земель 

області. У власності громадян перебуває 283,6 тис. га, в тому числі 269,0 тис. га 

сільськогосподарських угідь, з них 167,6 тис. га ріллі. У власності недержавних 

сільськогосподарських підприємств перебуває 0,1 тис. га, заклади, установи, організації 

торгівлі – 0,5 тис. га, промислових підприємств – 0,3 тис. га, організацій, підприємств та 

установ рекреаційного та оздоровчого призначення – 0,1 тис. га земель. 
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Рис 2.3.1. – Кадастровий поділ території 

Закарпатська область є найбільш ураженою зсувними, селевими та ерозійними 

процесами. 

 
Рис 2.3.2. – Грунти прилеглих територій 

Дана територія відноситься до земель ведення особистого селянського господарства 

для ведення особистого селянського господарства. 

Планувальну структуру території утворюють прилеглі території садів, полів та 

чагарників. 

Існуюча ділянка для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів 

вільна від забудови і не забезпечена центральним водопроводом та каналізацією. На 

відстані  800-900 м від ділянки проходить високовольтна лінія електропередач, 

продуктопровід та магістральні газопроводи ("Уренгой-Помари-Ужгород", "ДУД ІІ"). 

До земельної ділянки проходить ґрунтова дорога від автомобільної дороги "Київ-

Чоп". 

Територія озеленена існуючими луками, чагарниками та кущами. 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення та всіма видами автотранспорту, що складають 91,9% від 

загального обсягу викидів . 



9 

 

Неефективна робота застарілого газоочисного обладнання спостерігається на 

асфальтобетонних заводах Закарпатського облавтодору, потужних котельнях 

Мукачівських, Берегівських, Виноградівських, Хустських тепломереж. Також погано 

оснащені золоуловлювачами котельні Мінтранспорту і зв'язку України. 

Отже, основним забруднювачем повітря м. Ужгород залишається автотранспорт. 

Значний обсяг викидів забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено збільшенням 

автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною 

якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами 

щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери 

(приватний транспорт, транзит).  

2.4. Лісові ресурси та лісове господарство 

Закарпатська область – найбільш лісиста область в Україні. Ліси в області зростають 

на площі 695,7 тис. га; за запасами деревини, які оцінюються майже у 207,5 млн. м3, 

область посідає перше місце в країні Більша частина лісів – до 80 %, зростає у гірській та 

передгірській частині області, 61 % площі цього лісфонду має обмежений режим 

господарювання: тут не призначаються експлуатаційні рубки, тобто рубки головного 

користування. 

 
Рис 2.4.1. – Ліси на прилеглих територіях 

2.5. Водні ресурси та водне господарство 

Усі річки Закарпатської області беруть свій початок у високогірній частині Карпат і 

належать до басейну однієї із найбільших приток Дунаю – ріки Тиса, яка є основною 

водною артерією області. Середня густота річкової мережі – 1,7 км/км2. Всього в області 

протікає 9429 рік сумарною довжиною 19,86 тис. км. Це малі річки, окрім річок Тиса, 

Боржава, Латориця та Уж, які мають довжину більше 100 км. Ріки Тиса, Латориця та Уж є 

транскордонними. 
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Рис 2.5.1. – Водні об’єкти, та їх прибережні захисні зони на прилеглих територіях 

2.6. Біорізноманіття та ПЗФ 

Флора регіону нараховує понад 3980 видів та підвидів судинних рослин, що 

становить 31,2% флористичного багатства Європи й 50 % флористичного багатства 

України. Фауна хребетних налічує 435 видів тварин, що становить 68% фауністичного 

багатства України. 

Більша частина раритетних видів тварин і рослин в області охороняються у межах 

територій та об’єктів ПЗФ. 

До ПЗФу області також належить два регіональних ландшафтних парка: 

«Притисянський», який поки-що існує лише на папері без адміністрації та винесення меж 

в натуру, який показаний на рисунку 2.4.1. 

 
Рис 2.6.1. – Об’єкти ПЗФ на прилеглих територіях 

2.7. Атмосферне повітря 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення та всіма видами автотранспорту, що складають 91,9% від 

загального обсягу викидів . 
Неефективна робота застарілого газоочисного обладнання спостерігається на 

асфальтобетонних заводах Закарпатського облавтодору, потужних котельнях 
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Мукачівських, Берегівських, Виноградівських, Хустських тепломереж. Також погано 

оснащені золоуловлювачами котельні Мінтранспорту і зв'язку України. 

Отже, основним забруднювачем повітря м. Ужгород залишається автотранспорт. 

Значний обсяг викидів забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено збільшенням 

автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною 

якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами 

щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери 

(приватний транспорт, транзит).  

2.8. Демографічний стан 

Населення навколишніх сіл багатонаціональне і нараховує багато національностей, 

серед яких переважають українці, , угорці, а також словаки, і цигани та ін. 

Чисельність населення навколишніх населених пунктів(орієнтовно*) 

Таблиця 2.8.1.  

 

Наявне населення Постійне населення 

на 1 вересня 2019 

року 

середня 

чисельність у 

січні-серпні 2019 

року 

на 1 вересня 2019 

року 

середня 

чисельність у 

січні-серпні 2019 

року 

Закарпатська 

область 
1 254 505 1 255 653 1 251 672 1 252 820 

Ірлява 270 - 270 - 

Чабанівка 442 - 442 - 

Дубрівка 810 - 810 - 

Зняцево 1707 - 1707 - 

Андріївка 280 - 280 - 

2.10. Специфічні та локальні екологічні проблеми техногенного характеру та їх 

вплив на людей 

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території базується на 

оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, наявності на території 

факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території. 

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія  

відноситься до сприятливої для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових 

відходів. 

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-

захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 

підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих 

випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого 

призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних 

територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги,водоохоронні 

зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, 

гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту 

тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів 

Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні 

такі: 

- встановлюється охоронна зона від магістрального газопроводу "Уренгой-

Помари-Ужгород" в розмірі 350 м від стінки труби; 
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- встановлюється охоронна зона від продуктопроводу  в розмірі 200 м від стінки 

труби; 

- встановлюється охоронна зона від ЛЕП 35 кВ в розмірі 15 м. від крайнього 

проводу; 

Ділянка для розміщення сміттєпереобного комплексу обирається за територіальним 

принципом відповідно до схеми санітарного очищення міста та району і проєкту 

районного планування або генерального плану населених пунктів. 

Проєктний комплекс розміщують згідно вимог ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих 

побутових відходів", а саме: 

- на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського 

господарства, погіршеної якості, не зайнятих зеленими насадженнями (особливо лісами 1-

ї групи); 

- на ділянках, де є можливість вжиття заходів і впровадження інженерних рішень, 

що виключають забруднення навколишнього природного середовища, розвиток 

небезпечних геологічних процесів чи інших негативних процесів і явищ; 

- на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод від 

забруднення; 

- за межами зон можливого впливу на водозабори, поверхневі води, заповідники, 

курорти тощо; 

- з урахуванням рози вітрів відносно житлової забудови, зон відпочинку й інших 

місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони; 

- за межами міст; 

- на відстані, не менше: 

- 3 км від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського 

призначення, об'єктів, які використовуються з культурно-оздоровчою метою, 

заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя; 

-  1 км від межі міст; 

-  500 м від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона); 

-  200 м від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та 

залізничних шляхів загальної мережі. 

-  50 м від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання з 

метою рекреації. 

Дана ділянка відповідає всім відстаням від зазначених вище об'єктів, крім відстані 

від сільськогосподарських угідь. Показники можуть коригуватися за даними моделювання 

чи розрахунків впливу такого роду об'єктів на навколишнє середовище, з обов'язковим 

погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної 

санітарно-епідеміологічної служби. Пропонується вжити заходів щодо вилучення для 

громадських потреб територій сільськогосподарських угідь, дотичних до території 

проектування. 

Для збереження і можливості використання сусідніх територій за призначенням 

проєктом пропонується влаштування пило-вітрозахисних посадок дерев по периметру 

проектованого об’єкту або можливість зміни цільового використання сусідніх земельних 

ділянок (для сонячної енергетики). 

При реалізації проєкту, від території сміттєпереробного комплексу встановлюється 

санітарно-захисна зона в розмірі 500 м 
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Данна земельна ділянка знаходиться га відстані від житлвої забудови населених 

пунктів:  

с. Чабанівка – 0,77 км, 

с. Ірлява – 1,08 км, 

с. Андріївка- 1,2 км, 

м. Ужгород- 20,0 км,  

м.Мукачево-16,0 км.  

Територія яку займатиме проектне сміттєзвалище займає площу близько 25 га. 

Територія має природній ухил, та переважно суху місцевість. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ'Я НА 

ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

Сучасний стан навколишнього природного середовища на території  

характеризується як відносно стабільний. Висновок базується на доповідях Департаменту 

екології та природніх ресурсів Закарпатської ОДА та натурних спостережень. 

Проектована територія для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових 

відходів знаходиться за межами населеного пункту на території Ірлявської сільської ради 

Ужгородського району та займає площу 23,05 га.  

Обмежена: 

 - з півночі – землями запасу сільської ради (сади та чагарники); 

 - із півдня – землями державної власності (для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва); 

 - із сходу – землями приватної власності (для ведення особистого селянського 

господарства); 

 - із заходу – землями запасу сільської ради (чагарники) 

Проектована територія вільна від забудови. 

Проектована територія для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових 

відходів знаходиться на північному напрямку від села Чабанівка, на східному напрямку 

від села Ірлява, та на південному напрямку від села Андріївка. 

3.1 Соціально-демографічні показники та здоров’я населення 

Закарпатська область у порівнянні з іншими областями України характеризується 

сприятливою екологічною ситуацією і відносно кращою медико-демографічною 

ситуацією. У межах України область належить до групи із найнижчими показниками 

захворюваності. Водночас, у порівнянні з розвиненими державами Європи, Україна 

(Закарпаття у тому числі) відзначаються гіршими медико-демографічними показниками.  

Найбільш поширеними захворюваннями в області є хвороби системи кровообігу, 

органів дихання, органів травлення, ендокринної системи та розлади харчування, 

сечостатевої системи, вагітність, пологи та післяпологові стани, ока та придаткового 

апарату. Виявлено відмінності захворюваності окремими класами хвороб у розрізі 

адміністративних районів. Інфекційні та паразитарні хвороби найбільш поширені у 

Рахівському, новоутворення ― у Берегівському, хвороби крові та кровотворних органів 

― у Іршавському, хвороби нервової системи ― у Міжгірському, хвороби системи 
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кровообігу ― у м. Ужгород, хвороби шкіри та підшкірної клітковини ― у Свалявському 

районах і т. д.  

3.2 Аналіз сучасного стану навколишнього середовища 

Стан навколишнього середовища 

Таблиця 3.2.1. 

Повітряне 

середовище 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення та всіма видами автотранспорту, що 

складають 91,9% від загального обсягу викидів .  

Отже, основним забруднювачем повітря залишається автотранспорт. 

Значний обсяг викидів забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено 

збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного 

парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-

шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості 

автотранспорту як джерела забруднення.  

Радіаційни

й стан 

Згідно Постанови КМ України № 106 від 23. 07. 1991 р. і № 600 від 

29.08.1994 р., територія не входить у перелік територій, забруднених у 

результаті аварії на ЧАЕС.  

Природний радіаційний фон на території становить 12-13 мкР/год 

Електрома

гнітне 

забруднення 

Основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль є 

радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті 

розподільні установки енергосистем та високовольтні лінії електропередачі.  

Акустичн

ий режим 

Основними джерелами шумового забруднення є всі види транспорту які 

рухаються вздовж міжнародної траси Київ-Чоп. 

Природнь

о-заповідний 

фонд 

На прилеглих територіях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду 

Планувальні обмеження 

Таблиця 3.2.2. 

№п/п Планувальне обмеження 
Охоронна зона, 

м 

1 Магістральний газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород»  350,0 
2 Магістральний продуктопровід 200,0 

3 ЛЕП 35 кВ 15,0 

3.3 Характеристика стану довкілля поруч з об’єктом планової діяльності 

Стан довкілля і вплив об’єктів планової діяльності 

Таблиця 3.2.3. 

Водопостачання Існуюче водопостачання на території відсутнє. 

Каналізація Існуюче каналізування на території відсутнє. 

Поводження з 

відходами 
Відсутнє. 

Енергопостачання 

Основними джерелами випромінювання електромагнітних 

хвиль є радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокаційні станції, 

відкриті розподільні установки енергосистем та високовольтні лінії 

електропередачі, яке і здійснює негативний вплив на існуючу 

територію. 
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Дана ділянка відповідає всім відстаням від зазначених вище об'єктів, крім відстані 

від сільськогосподарських угідь. Показники можуть коригуватися за даними моделювання 

чи розрахунків впливу такого роду об'єктів на навколишнє середовище, з обов'язковим 

погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної 

санітарно-епідеміологічної служби. Пропонується вжити заходів щодо вилучення для 

громадських потреб територій сільськогосподарських угідь, дотичних до території 

проектування. 

Для збереження і можливості використання сусідніх територій за призначенням 

проєктом пропонується влаштування пило-вітрозахисних посадок дерев по периметру 

проектованого об’єкту або можливість зміни цільового використання сусідніх земельних 

ділянок (для сонячної енергетики). 

 

4. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАПРОЕКТОВАНИХ ОБЄКТІВ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 

проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров’я населення, надані 

характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

В даній роботі були визначені ключові екологічні цілі та завдання, їх відношення до 

містобудівної документації, та визначені можливості їх врахування про розробленні 

проектних рішень в генеральному плані. 

Будівництво та обслуговування об’єкту з переробки твердих побутових відходів 

планується в межах проектованої ділянки. 

При реалізації проекту для покращення санітарно-гігієнічних умов  навколишньої 

території проектом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і 

благоустрій проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території. 

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні 

умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія проектованої ділянки має 

ухил 2,5%, частково на схилах рельєфу з ухилом до 10%. Сміттєпереробний комплекс 

передбачається висотним. Середня висота складування твердих побутових відходів (ТПВ) 

20 м. 
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Рис. – 4.1 – Проектний план території 

Ділянка розрахована для обслуговування населення Ужгородського району та м. 

Ужгород. На даний час населення Ужгородського району становить 70 тис. чол., міста 

Ужгород - 116 тис. чол. Згідно Схеми планування Закарпатської області на проектний 

період населення Ужгородського району становитиме 80 тис. чол., міста Ужгород - 130 

тис. чол. Сумарна кількість населення, що обслуговується становитиме 210 тис. чол із 

загальною кількістю твердих побутових відходів 63 тис. т. (0,3 т на чол./рік). Згідно ДБН 

В.2.4.2-2005 "Полігони твердих побутових відходів" в залежності від середньої 

чисельності населення, що обслуговується площа ділянки сміттєпереробного об'єкту 

повинна прийматися 17,67 га. Крім цього, враховуючи сучасні тенденції поводження з 

твердими побутовими відходами, запроектовано розміщення переробних та сортувальних 

комплексів відходів. Тому, враховуючи ГБН В.2.2-35077234-001:2011 "Будинки і споруди. 

Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до 

технологічного проектування" в даному проекті додатково додано площу під розміщення 

споруд по сортуванню та переробці сміття, а саме 5,76 га (0,09га на кожну 1000 т 

відходів). Згідно розрахунків сумарна територія ділянки повинна становити 23,43 га. 
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Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики та їхні зв'язки з документом 

державного планування 

Таблиця 4.1. 

Основні ризики Характеристика ризиків Територіальна прив’язка 
Заходи, визначені 

проектом 

Забруднення повітря 

 

Викиди забруднюючих 

речовин стаціонарними та 

пересувними джерелами. 

 

Територія 

сміттєпереробного об'єкту 

та прилегла територія 

Категорично 

забороняється спалювати 

відходи на території 

сміттєпереробного об'єкту, 

запроектовано мийку для 

обслуговуючого 

транспорту, влаштування 

пило захисних насаджень 

по периметру ділянки 

Забруднення водного 

басейну (як поверхневих, 

так і підземних вод) 

Скид поверхневого стоку, 

що формується на 

території міського 

середовища без очистки. 

Проникнення стоку в 

поверхневі та підземні 

води 

Влаштування нагірних 

канав для збору талої і 

дощової води, 

Недостатня якість 

очищення стічних 

вод на каналізаційних 

очисних спорудах . 

Влаштування канав для 

відведення фільтрату у 

резервуари із подальшою 

очисткою на очисних 

спорудах, влаштування 

мережі господарсько-

побутової каналізації 

проектованого об’єкту 

Наявність ділянок, що 

зазнають впливу 

несприятливих 

геологічних та гідро-

метеорологічних процесів 

 

Погіршення санітарно-

гігієнічних умов території, 

можливе ушкодження 

будівель та споруд . 

Наявність порушених 

ділянок 

Біологічне та хімічне 

забруднення ґрунтів 

Погіршення здоров'я 

населення 

 Погіршення здоров'я 

населення 

 

Забруднення повітря, 

переважно викидами 

забруднюючих речовин 

На даний час територія не  має автомобільного сполучення з населеними пунктами 

району, тому у складі проектної документації на будівництво об’єкту необхідно 

передбачити під’їзну дорогу до території детального планування від автомобільної дороги 

"Київ-Чоп" для сполучення з іншими центрами розселення Ужгородського району (згідно 

схеми). 

Проектом детального планування території передбачено організувати складування 

ТПВ після їхнього сортування та переробки на сміттєсортувальному комплексі. 

Запроектовано котлован для складування ТПВ, а також майданчик для біодеградації, 

які обмежуються дамбами. Після наповнення котловану, його передбачається ізолювати 

ґрунтом з кавальєрів. 

Опис розміщення запроектованих об’єктів 

Відносно забору, переробки та розташування відходів  враховувалися відповідні 

угорські норми, що відповідають вимогам Євросоюзу, що більш фундаментальні за 

місцеві, відповідають менталітету ХХІ століття щодо охорони навколишнього 

середовища. Технологія планованого підприємства по переробці відходів наступна: 

- Селективно зібраний пакувальний матеріал після додаткового сортування  

упаковується, після чого знову потрапляє у потік сировини. 
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- Зібрані від населення небезпечні відходи після отримання необхідних дозволів 

піддаються знешкодженню. 

- Селективно зібране сміття додатково селектується в сортувальному цеху та 

упаковується. 

- Відходи придатні для компостування переробляються за допомогою призмової 

технології 

- Змішане побутове сміття попередньо переробляється механічно-біологічним 

методом, виділяючи з нього енергетично корисну частину, упаковується і складаються на 

території підприємства. 

Для забезпечення технологічних характеристик комплексу передбачається створення 

8 робочих місць. 

Таблиця 4.2. 

Загальні 

положення 

Проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти 

навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, ґрунти, рослинність. 

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів 

навколишнього середовища від забруднення. 

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні 

рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища: 

- запроектовано роздільні мережі по збору дощових та господарських 

вод (нагірна канава) та окрема мережа по збору та відведенню фільтрату; 

- передбачається розвиток системи зелених насаджень і насаджень 

санітарно-захисних зон. 

При проектування сміттєпереробного комплексу необхідно провести 

повторне технічне обстеження  ґрунтів, провести гідрогеологію з кроком не менше 

10м. 

Повітряний 

басейн 

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих 

факторів. Тому, в разі реалізації проекту передбачається озеленення території, 

використання новітніх технологічно-чистих процесів у сортуванні та переробці 

твердих побутових відходів. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на повітряний 

басейн, проектом передбачено наступні заходи: 

- влаштування пило захисних насаджень по периметру ділянки; 

- запроектовано мийку для обслуговуючого транспорту; 

- категорично забороняється спалювати відходи на території 

сміттєпереробного об'єкту. 

Мікроклімат 
Будівництво передбачає утворення забруднюючих речовин, проте 

будівництво об’єктів погіршує переніс пилу завдяки захисним насадженням, що 

здійснює захист від переносу пилу на прилеглі території. 

Водний 

басейн, 

Поверхневі 

та підземні 

води 

Забруднення водного басейну на даний час на території відсутнє. А в 

перспективі за рахунок влаштування мережі дощового та господарського 

водовідведення та мережі по збору фільтрату і очищення його на очисних 

спорудах, негативного впливу від функціонування сміттєпереробного комплексу 

не передбачається. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на повітряний 

басейн, проектом передбачено наступні заходи: 

- влаштування нагірних канав для збору талої і дощової води; 
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- влаштування канав для відведення фільтрату у резервуари із 

подальшою очисткою на очисних спорудах; 

- влаштування мережі господарсько-побутової каналізації проектованого 

об’єкту. 

Грунти Основним джерелом забруднення ґрунтів є тверді господарсько-побутові 

відходи (пластик, скло, метал, харчові відходи та ін.) та можливий пил у 

посушливий період року. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на ґрунти проектом 

передбачено наступні заходи: 

- влаштування організованої системи по збору та очищенню фільтрату; 

- запроектовано мийку для обслуговуючого транспорту; 

- влаштування пило захисної смуги озеленення. 

Вплив на 

надра Не предбачається. Заходи для забезпечення нормативного стану земельних 

ресурсів під час рекультивації та будівництва включають: 

Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва. 

Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 

наступним використання його при рекультивації, вертикального планування 

будівельного майданчику. 

Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній 

ділянці з твердим покриттям. 

Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 

засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів. 

Заправка будівельної техніки лише закритим способом – 

автозаправниками. 

На будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце мийки 

коліс для будівельного транспорту, що виїжджає. 

Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території 

відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів 

та проходів. 

Акустичний 

вплив 

Акустичний вплив на проектовану ділянку визначається близькістю 

автомобільної дороги, що вчиняє незначний вплив а проектовану територію. Але 

фактори шумового забруднення усуваються а вплив знижується за рахунок 

пом’якшуючих заходів у вигляді озеленення вздовж магістральних вулиць та 

створення шумового екрану з дерев та чагарників, що передбачено проектом 

детального плану 

Світлове, 

теплове та 

радіаційне 

забруднення 

Не передбачається утворення будь-яких такого типу забруднень. Флора, 

фауна і охорона рослинного та тваринного світу 

Передбачається не менш ніж дворазовий покіс трави на території з 

послідуючим її вивозом. 

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих об’єктів 

не викликличе погіршення існуючого стану навколишнього середовища 

 

Забезпечення проектованого сміттєпереробного об'єкту інженерними мережами 

передбачається згідно технічних умов відповідних служб. Технічні умови збираються на 

подальшій стадії проектування у робочому проекті на будівництво сміттєпереробного 

комплексу та під’їзної дороги. 
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Проектом детального планування передбачається: 

 - водопостачання – привізна питна вода, яка закачується у резервуар, а також 

власна свердловина технічного водопостачання; 

 - каналізація - локальні очисні споруди для господарських потреб, а також очисні 

споруди для фільтрату; 

 - електропостачання - від існуючої ЛЕП 10 кВ; 

 - теплопостачання – автономна система на електриці або на твердому паливі; 

 - санітарна очистка - збирання побутових відходів у сміттєконтейнери з подальшою 

переробкою та складуванням. 

Основні показники сміттєпереробного об'єкту: 

1. кількість відходів – 63 тис т/рік; 

2. річна продуктивність сміттєсортувальної лінії – 20 тис т/рік; 

3. кількість працівників сміттєпереробного об’єкту – 51 чол; з них кількість 

працівників за межами сортувальної станції – 10 чол. 

 

Екологічні проблеми, і ризики впливу на здоровя населення, які стосуюсться 

документа державного планування 

Таблиця 4.3. 

Екологічна проблема 

Чинники що 

спричиняють 

проблему 

Заходи в межах 

проекту 

Стратегічні 

програми, що 

передбачають 

розв’язання 

проблеми 

Атмосферне повітря 

Забруднене повітря Розкладання і гниття 

сміття, забруднення 

повітря автомобільним 

транспортом 

Забороняється 

спалювати відходи на 

території 

сміттєпереробного 

об'єкту, запроектовано 

мийку для 

обслуговуючого 

транспорту, 

влаштування пило 

захисних насаджень 

по периметру ділянки 

Регіональна 

стратегія розвитку 

Закарпатської 

області на період 

2021 – 2027 рр. 

Акустичне 

забруднення 

Рух автотранспорту Створення шумового 

екрану та зелених 

насаджень  

Повітря забруднене 

пилом 

Розкладання і гниття 

сміття 

Створення 

пилозахисного екрану 

Сморід від відходів Розкладання і гниття 

сміття 

Водні ресурси 

Низька якість питної 

води 

- - - 

Відсутність загальної Протікання відходів в Проектується система - 
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системи 

водовідведення 

грунти водовідведення 

Забруднення 

підземних вод 

Влаштування канав 

для відведення 

фільтрату у 

резервуари із 

подальшою очисткою 

на очисних спорудах, 

влаштування мережі 

господарсько-

побутової каналізації 

проектованого об’єкту 

- 

Земельні ресурси 

Деградація та 

забруднення ґрунтів 

Розкладання і гниття 

сміття, попадання 

сміття в ґрунти  

Подальша 

рекультивація і 

санація території 

- 

 

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У Т.Ч. ПОВ'ЯЗАНІ 

ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ ТЕРИТОРІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 

5.1. Оцінка відповідності Документу державного планування цілям програм 

державного та місцевого рівня, галузевих програм 

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було 

розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні 

завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, 

що різні програми розвитку містять подібні, хоча і не завжди ідентичні, екологічні цілі. 

Наприклад, основні цілі та завдання визначені програмами з охорони навколишнього 

природного середовища, що на регіональному та місцевому рівнях повторюються в 

програмах соціально-економічного розвитку місцевого і регіонального рівня, та в 

цільових програмах місцевого і регіонального рівня.  

Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які 

можуть бути вирішені на іншому рівні планування. На основі аналізу змісту генерального 

плану виконавці СЕО оцінили рівень відповідності цілей, визначених у проекті 

генерального плану, екологічним цілям, встановленим на регіональному рівні, та 

ключовим відповідним цілям Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода 

на 2019 рік та цілям галузевих програм. Результати аналізу відображені в Додатку 2 до 

розділу 4. Згідно результатів аналізу були внесені пропозиції для врахування в 

містобудівній документації.  

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проектні пропозиції 

генерального плану в достатньо високій мірі відповідають цілям екологічної політики, 

встановленим на національному та регіональному рівнях; враховує більшість з них і 

пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.  

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що більшість цілей в галузі охорони 

повітря, визначені на регіональному рівні, носять досить загальний характер та можуть 

лише частково впроваджені в проекті містобудівної документації. Переважно це 
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стосується цілей та завдань в частині запровадження принципів енергозбереження та 

підвищення енергоефективності комунальних інженерних мереж та організації 

дорожнього руху. Однак деякі завдання регіонального рівня реалізовані в проектних 

рішеннях в частині територіальної територій та формування санітарно-захисних зон з 

метою зменшення рівня забруднення повітря прилеглих територій.  

У сфері охорони водних ресурсів, будівництва водопровідних мереж і 

каналізаційних систем цілі визначені у декількох цільових програмах, з визначенням 

конкретних заходів з реконструкції чи будівництва інженерних споруд та мереж, які 

передбачаються до реалізації у короткостроковій перспективі та повністю враховуються 

проектом містобудівної документації. Підвищення якості поверхневих вод може бути 

досягнуте також за рахунок розширення мережі дощової каналізації та будівництва 

локальних очисних споруд у місцях випуску; створення та озеленення прибережних 

захисних смуг для всіх водних об'єктів. Також передбачаються заходи щодо інженерної 

підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, як на ділянках 

існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного освоєння.  

У сфері збереження біорізноманіття проектні рішення враховують цілі та завдання, 

визначені та місцевому та регіональному рівні в частині врахування та визначення 

відповідного функціонального використання ділянок.  

SWOT-аналіз виконання детального плану 

Таблиця 5.1.1. 

Внутрішні Фактори 

Сильні Слабкі 

Вигідне географічне положення і 

концентрації робочих місць, близькість трас 

національного значення, близькість до 

обласного центру, розвинена тренспортна 

інфраструктура 

Забруднення повітря за рахунок 

великої кількості сміття, вплив на прилеглі 

сільськогосподарські території 

Зовнішні Фактори 

Можливості Ризики 

Зменшення сміттєвого навантаження 

на місто з великою кількістю населення, і 

перенесення забрудника від районів з 

значною щільністю населення 

Відповідальність за недбале 

поводження з природними ресурсами; 

Погіршення стану довкілля за рахунок 

зростання навантаження в межах 

Закарпатської області 

 

5.2. Оцінка відповідності зобов’язанням у сфері охорони довкілля, встановлені 

на міжнародному рівні та шляхи їх врахування. 

Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 

навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, а 

також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 

екологічних проблем.  

Основні напрями співробітництва з міжнародними організаціями, членом яких є 

Україна,: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних водотоків і 
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міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона повітря; поводження з 

відходами; оцінка впливу на довкілля.  

Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є рішення 

щодо функціонального використання території з урахуванням принципів охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою міжнародних 

зобов’язань. Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50 

міжнародних багатосторонніх угод, які стосуються збереження та збалансованого 

використання біорізноманіття, серед яких:  

Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час Всесвітньої 

конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й 

ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994 р.;  

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);  

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (1995 

р.);  

Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);  

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (Бернська конвенція);  

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 

1996р.);  

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992 р та 

інші.  

На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій особливого 

природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для збереження 

біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова мережа України є 

українською частиною Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. В 

листопаді 2016 року було затверджено першу версію Смарагдової мережі для України, яка 

потребує доопрацювання на основі наукових даних. Потенційними територіями 

Смарагдової мережі можуть бути визначені існуючі об’єкти природно-заповідного фонду. 

Ключовими підставами для віднесення певної території до переліку перспективних 

об`єктів Смарагдової мережі є зареєстровані факти присутності видів рослин і тварин зі 

списків Резолюції № 6 (1998) та оселищ, з якими найчастіше пов`язане існування видових 

комплексів та біоценозів, з Резолюції № 4 (1996) Бернської конвенції протягом останніх 

20 років.  

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам 

співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з 

відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних 

цілей та завдань проекту документу державного планування, що є містобудівною 

документацією місцевого рівня. Дотримання перелічених вище зобов’язань може бути 

реалізоване в сфері науково-технічних розробок, вибору технічно-конструкторських 

рішень при проектуванні певних об’єктів та споруд, видання певних нормативно-правових 

актів та державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. Проте слід 

зазначити, що більшість заходів, визначених містобудівною документацією в частині 

розвитку систем інженерної інфраструктури, поводження з відходами, пропонують 

впровадження сучасних дружніх до оточуючого середовища технологій, що відповідає 
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загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню міжнародних 

зобов’язань в даній сфері. 

З метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища, економії 

паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнта ефективності 

перетворення енергії, на подальших етапах проектування бажано застосування 

нетрадиційних джерел теплопостачання. Необхідно також розглянути можливість 

застосування в архітектурних рішеннях об'єктів термо-вітроустановок в комплексі з 

теплогенераторами для систем опалювання і гарячого водопостачання. Кількість джерел 

теплової енергії, місця їх розміщення, уточняються на подальших етапах проектування з 

урахуванням відповідних Технічних умов, отриманих в установленому порядку. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог 

чинного законодавства України, зокрема Законів України: «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону земель», «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд 

України», «Про тваринний світ», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про затвердження державних санітарних правил та норм 

захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного, Земельного, 

Лісового кодексів України тощо. 

 

6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У Т.Ч. ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

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 призведе до таких можливих впливів на  довкілля 

або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, і в 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. 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої діяльності 

передбачається значне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

що спричинене складуванням сміття на території.  

Вплив на водні ресурси. Планована діяльність передбачає не суттєвий вплив на 

водні ресурси в разі виконання заходів, реалізація яких не призведе до збільшення обсягів 

скидів забруднених вод у поверхневі води. 

Відходи. Планова діяльність передбачає облаштування спеціальних міроприємств з 

зменшення кількості забруднення навколишнього середовища.  
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Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, та появи таких загроз, як 

землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не 

передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на 

біорізноманіття та рекреаційні зони, але при збігу всіх негативних обставин можливе 

значне забруднення прилеглох території. 

Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе до 

негативного впливу на наявні об'єкти історико-культурної спадщини. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Реалізація проекту становить позитивний 

вплив на загальну інфраструктуру. Водночас поява нових ризиків для здоров’я населення 

прилеглих територій запланований об’єкт може привести до негативного впливу на 

здоров’я населення прилеглих поселень.  

Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає послаблення 

правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. 

При проведенні планової діяльності повинно проводитись здійснення моніторингу 

атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та обсяги викидів 

забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля 

та життєдіяльності населення; оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація планової діяльності призведе 

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

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

довкілля, є незначною. 
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Опис наслідків на довкілля 

Таблиця 6.1. 

Характер дії в 

межах виконання 

детального плану 

Ймовірний вплив на 

довкілля 

Характер 

впливу 

Пом’якшувальні 

заходи 

Чи враховані 

необхідні заходи 

у детальному 

плані території 

Вертикальне 

планування 

профілю доріг 

Дбале відведення 

поверхневого стоку ++ враховані враховані 

Облаштування 

доріг з твердим 

покриттям 

Зменшення пилового 

забруднення повітря ++ враховані враховані 

Плановане 

будівництво 
Забруднення повітря пилом -- 

Пилозахисний 

екран 
враховані 

Забруднення повітря 

смородом 
-- 

Потужності 

використання 

території 

ні 

Забруднення повітря 

елементами розкладання 
-- 

Дотримання 

державних 

будівельних норм 

враховані 

Видалення верхнього шару 

ґрунту 
-- 

Збереження шару 

родючого грунту 
враховані 

Забруднення верхнього шару 

ґрунту 
-- 

Влаштування 

організованої 

системи по збору 

та очищенню 

фільтрату 

враховані 

Забруднення ґрунтів та 

підземних вод 
-- враховані 

Забруднення прилеглих 

сільськогосподарських 

територій 

-- 

Влаштування 

навколо об’єктів 

сонячної 

енергетики 

враховані 

Акустичне забруднення -- невраховані ні 

Облаштування 

системи 

каналізування 

Зменшення забруднення 

ґрунтів та підземних вод ++ враховані враховані 

Облаштувати 

систему відведення 

та очищення 

дощової води 

Запобігання забрудненню 

ґрунтів та підземних вод 
++ враховані враховані 

Реалізація планованої діяльності буде мати позитивний вплив на соціально – 

економічний розвиток обласного центру та прилеглих територій території та значний 

вплив на довкілля. 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

На основі всебічного аналізу, наведеного у викладених вище розділах СЕО, 

детального плану території з метою досягнення цілей екологічної політики, встановлених 

на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення 

виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я 

населення. 
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В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти 

навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, ґрунти, рослинність. 

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів 

навколишнього середовища від забруднення. 

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що 

забезпечують ефективний захист навколишнього середовища: запроектовано роздільні 

мережі по збору дощових та господарських вод (нагірна канава) та окрема мережа по 

збору та відведенню фільтрату; передбачається розвиток системи зелених насаджень і 

насаджень санітарно-захисних зон. 

При проектування сміттєпереробного комплексу необхідно провести повторне 

технічне обстеження  ґрунтів, провести гідрогеологію з кроком не менше 10м 

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих 

факторів. Тому, в разі реалізації проекту передбачається озеленення території, 

використання новітніх технологічно-чистих процесів у сортуванні та переробці твердих 

побутових відходів. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на повітряний басейн, 

проектом передбачено наступні заходи: влаштування пило захисних насаджень по 

периметру ділянки; запроектовано мийку для обслуговуючого транспорту;  категорично 

забороняється спалювати відходи на території сміттєпереробного об'єкту. 

Забруднення водного басейну на даний час на території відсутнє. А в перспективі за 

рахунок влаштування мережі дощового та господарського водовідведення та мережі по 

збору фільтрату і очищення його на очисних спорудах, негативного впливу від 

функціонування сміттєпереробного комплексу не передбачається. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на повітряний басейн, 

проектом передбачено наступні заходи: влаштування нагірних канав для збору талої і 

дощової води; влаштування канав для відведення фільтрату у резервуари із подальшою 

очисткою на очисних спорудах; влаштування мережі господарсько-побутової каналізації 

проектованого об’єкту. 

Основним джерелом забруднення ґрунтів є тверді господарсько-побутові відходи 

(пластик, скло, метал, харчові відходи та ін.) та можливий пил у посушливий період року. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на ґрунти прокатом 

передбачено наступні заходи: влаштування організованої системи по збору та очищенню 

фільтрату; запроектовано мийку для обслуговуючого транспорту; влаштування пило 

захисної смуги озеленення. 

Забезпечення проектованого сміттєпереробного об'єкту інженерними мережами 

передбачається згідно технічних умов відповідних служб. Технічні умови збираються на 

подальшій стадії проектування у робочому проекті на будівництво сміттєпереробного 

комплексу та під’їзної дороги. 

Проектом детального планування передбачається: водопостачання – привізна питна 

вода, яка закачується у резервуар, а також власна свердловина технічного водопостачання; 

каналізація - локальні очисні споруди для господарських потреб, а також очисні споруди 

для фільтрату; електропостачання - від існуючої ЛЕП 10 кВ;  теплопостачання – 

автономна система на електриці або на твердому паливі; санітарна очистка - збирання 

побутових відходів у сміттєконтейнери з подальшою переробкою та складуванням. 

Метод переробки відходів влітку та взимку відрізняються один від одного. 
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Взимку велику увагу потрібно придавати запобіганню ковзанню. Необхідно 

постійно чистити покриття території від снігу. В особливо холодні періоди мийка коліс 

зупиняє свою роботу. Потрібно слідкувати, щоб в системі не було води. В резервуарі для 

стічних вод замерзлу поверхню проламують. Потрібно потурбуватися, щоб в баку 

електронних ваг вчасно залити антифриз. 

Влітку велика проблема, якій потрібно приділяти особливу увагу – це пил. 

Територію підприємства, в залежності від погодних умов, потрібно поливати. Для цієї цілі 

використовується стічна вода, що очищається і зберігається в наземних пожежних 

водоймах. 

На підприємстві передбачається ведення боротьби з гризунами відповідними 

засобами (із залученням фахівців) і проводиться санітарна очистка згідно вимогам. 

Охорона підприємства, його майна забезпечується 24 год. охоронно-захисною 

службою. 

Заходи для запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

Таблиця 7.1. 

Екологічна 

проблема 

Заходи що передбачені, які вирішують проблему, або зменшують 

1 2 

Забруднення 

повітря 

Створення санітарних озеленених зон. 

Створення пилових екранів. 

Акустичне 

забруднення 

Створення екрану за рахунок озеленення. 

Використання можливостей природного екранування. 

Забруднення 

ґрунтів, та 

ерозія ґрунтів. 

Забруднення 

підземних вод 

Забороняється спалювати відходи на території сміттєпереробного об'єкту. 

Запроектовано мийку для обслуговуючого транспорту, влаштування 

пилозахисних насаджень по периметру ділянки. 

Проектується система водовідведення. 

Влаштування канав для відведення фільтрату у резервуари із подальшою 

очисткою на очисних спорудах. 

Влаштування мережі господарсько-побутової каналізації проектованого 

об’єкту. 

Збільшення 

захворюваності 

Подальша рекультивація і санація території. 
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Аналіз ймовірних наслідків негативного впливу у коротко-; середньо- та 

довгостроковій перспективах, у тому числі тимчасових, постійних, кумулятивних 

Таблиця 7.2. 

Опис ймовірного впливу на 

довкілля 
Опис ймовірних 

наслідків 

К
о

р
о

т
к

о
ст

р
о

к
о

в
і 

С
ер
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р
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Т
и

м
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со
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П
о

ст
ій

н
і 

К
у

м
у

л
я

т
и

в
н
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Дбале відведення поверхневого 

стоку 
 + + + + +  

Зменшення забруднення ґрунтів та 

підземних вод 
 - + + - +  

Зменшення забруднення повітря  + + + + +  

Забруднення повітря  - - - - -  

Забруднення повітря пилом  - - + - +  

Акустичне забруднення  - - + - +  

Видалення верхнього шару ґрунту  + + - + -  

Запобігання забрудненню ґрунтів 

та підземних вод 
 + + + + +  

Дотримання безпечних умов   ++ ++ ++ ++ ++  

 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення 

екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві 

об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні 

технології та матеріали, , інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, 

тощо. 

8. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Метою розробки даного Звіту є визначення доцільності і прийнятності планової 

забудови, і обґрунтування заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього 

середовища. 

Матеріали Звіту всебічно характеризують результати оцінки впливів на природне, 

соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та 

обґрунтовують допустимість планованої діяльності. 

При розробці Звіту враховані вимоги чинного законодавства, стандарт України 

ДСТУ ISO-14001-97, чинні державні будівельні, санітарні та протипожежні норми, а 

також місцеві екологічні умови й обмеження. 

Відносно забору, переробки та розташування відходів  враховувалися відповідні 

угорські норми, що відповідають вимогам Євросоюзу, що більш фундаментальні за 

місцеві, відповідають менталітету ХХІ століття щодо охорони навколишнього 

середовища. Технологія планованого підприємства по переробці відходів наступна: 

- Селективно зібраний пакувальний матеріал після додаткового сортування  

упаковується, після чого знову потрапляє у потік сировини. 
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- Зібрані від населення небезпечні відходи після отримання необхідних дозволів 

піддаються знешкодженню. 

- Селективно зібране сміття додатково селектується в сортувальному цеху та 

упаковується. 

- Відходи придатні для компостування переробляються за допомогою призмової 

технології 

- Змішане побутове сміття попередньо переробляється механічно-біологічним 

методом, виділяючи з нього енергетично корисну частину, упаковується і складаються на 

території підприємства. 

Для забезпечення технологічних характеристик комплексу передбачається створення 

8 робочих місць. 

Доставка відходів, кількісна та якісна прийомка 

Змішане насипом місцеве тверде сміття доставляється спеціальними вантажними 

машинами (цільові трамбувальні та контейнерні), а також самоскидами, або вантажними 

машинами з фіксованою платформою, в одно етапній і дво етапній логістичній системі. 

Селективно зібране місцеве тверде сміття доставляється контейнерними вантажними 

машинами в одноетапній логістичній системі. 

Органічний матеріал для компостування (спочатку зелена маса, потім біомаса) 

обробляється відокремлено, доставка якого здійснюється контейнерними або 

трамбувальними сміттєвиками. Доставлена зелена маса на двір сміттєпереробного об'єкту 

транспортується на територію компостування контейнерними цільовими механізмами. 

Доставлені відходи в залежності від кількості, складу, місця походження відносять 

до відповідної тарифної групи. Вагу сміття визначають за допомогою зважування на 

електронних мостових вагах, брутто та тари, реєструють, заносять у базу даних, готують 

технічний паспорт та архівують 

Підприємство, згідно чинним законам веде журнал записів доставленого вантажу. 

В журналі записів реєструється кожне надходження і відправлений вантаж за такими 

основними даними про нього: місце походження, реєстраційний номер автомашини, водій 

автомашини, тип відходів, масова вага, дата і час. Прийомка якості відбувається на основі 

транспортної документації при зважуванні простим оглядом вантажу. 

Після реєстрації транспортний засіб відправляється на розвантаження, де бригадир 

техперсоналу ще раз оглядає вантаж. Внаслідок огляду, непридатні до подальшої обробки 

відходи завантажують назад на автомашину і відправляють постачальнику. 

Підприємство на основі журналу записів готує звіт у відповідні органи про свою 

діяльність, кількість та якість доставлених відходів. 

Механічно-біологічна підготовка змішаних відходів 

Змішані місцеві тверді відходи після розвантаження можуть бути знешкоджені 

тільки після попередньої підготовки. В наші дні на перший план виступають другорядні 

джерела енергії на основі відходів з ціллю отримання паливної енергії. 

Це може бути досягнуто попередньою підготовкою відходів до переробки методом 

механічно-біологічної стабілізації, за допомогою якого у значній мірі уможливлюється 

зменшення об’єму, маси та вмісту вологи без навантаження навколишнього середовища. 

Суть способу стабілізації полягає у тому, щоб довести до мінімуму вміст вологи 

сміття. Із висушеного, звільненого від подальшого процесу розпаду, стабільного стану 
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відходів, просто відпадають окремі, придатні до використання компоненти (стабілізовані 

біовідходи, скло, метал), а також другорядне високо енергетичне пальне. 

Таким чином досягається максимальне зменшення об’єму відходів, а також 

використовуючи таке пальне, зростає економічність процесу. 

Цей процес використовують у державах членах ЄС – попередня підготовка відходів 

базується на досвіді процесу компостування, суть якого полягає в тому, що попередньо 

подрібнене побутове сміття складається в призми висотою 2-3 м. За допомогою 

вентиляційних труб, розташованих під призмами, контрольований комп’ютером 

компресор регулює провітрювання, здійснює сушку сміття. Верх призми закривають 

спеціальною напівпропускною мембраною, трьохшаровою плівкою, а знизу здійснюється 

інтенсивний задув повітря. 

Водночас, використовуючи провітрювання та напівпропускну мембрану, в призмі 

забезпечується рівномірний розподіл тепла навіть в таких критичних місцях, як верх 

призми. 

У призмі утворюється надмірний тиск, який, з однієї сторони, допомагає 

рівномірному розподілу кисню, з другої сторони, запобігає надмірно швидкому 

випаровуванню вологи з призми. Постійний контроль вмісту кисню, температури та 

вмісту вологи забезпечується комп’ютером та гарантується стабілізація і рівномірне 

випаровування вмісту призми. 

Технологічні ступені стабілізації відходів методом штучного провітрювання призми 

закритої напівпроникною мембраною такі: 

- Подрібнення доставленого змішаного сміття 

- Загрузка у призми, розділені залізобетонними стінами, торцевим механізмом. 

Призма закривається напівпроникною мембраною, штучне провітрювання забезпечується 

так само, як при компостуванні біовідходів. Тривалість стабілізаційного процесу складає 

3-4 тижні. 

- Після розбору призми, стабілізовані відходи проходять просіювання: на фракції 

розміром 30-40 мм – так зване пальне, і менші залишки на фракції, які в подальшому 

складують. На конвеєр сита, прикріплений магнітний сепаратор, відділяє з маси металеві 

частини. 

- Таким чином висушений фракційний матеріал – пальне, або безпосередньо попадає 

у спеціальне пакувальне приміщення, де здійснюється пакування у багатошарову плівку 

спресованих тюків, або спочатку у сортувальний цех, де видаляються інертні матеріали 

(скло, неметалеві частини, каміння і т.д.) і тільки після цього в пакувальний пристрій. 

- Запаковані у плівку тюки складують на території зовні. 

- Залишки після просіювання захоронюються на підприємстві у спеціально 

відведеному для цього місці. 

Попередньо оброблений механічно-біологічним методом відходи дають можливість 

переробляти на день 200-240 т сміття. 

Переробка селективно зібраних відходів 

Задача сортування полягає у тому, щоб підготувати зібраний селективно, в 

основному вручну, матеріал, а папір та пластикові відходи запакувати у тюки. 

Доставлене на підприємство «сухе сміття» попадає до сортувального цеху, де 

відбувається сортування механізмами та вручну. 

Сортування відбувається у кабінах з  кондиціонером працівниками підприємства. 
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Технологія процесу сортування: 

- вивантаження, попередня селекція, складання у купи; 

- механізована подача на сортувальник (штовхачем, краном) ребристим 

транспортером; 

- просіювання малої фракції на барабанному ситі; 

- електромагнітне видалення металів; 

- ручне сортування корисних матеріалів з конвеєру в контейнери; 

- папір та пластикові відходи з конвеєра попадають на безперервно працюючий 

пакувальний механізм, пересування тюків здійснюється транспортним візком з кліщами; 

- непридатні до подальшого використання відходи з конвеєра збирають у контейнер і 

вже разом з відокремленими відходами малої фракції складаються з безпечними 

відходами ( це приблизно 8-10м/м% з усієї кількості). 

Планований сортувальний комплекс будується із сортувальною лінією, спроможною 

прийняти 12-15 тис тон на рік в одну зміну, який на початку буде працювати в одну, а в 

подальшому у дві зміни. 

Основні елементи сортувального комплексу: 

- лінія сортування: конвеєр подачі, завантаження, сортувальний конвеєр, магнітний 

сепаратор, конвеєр передачі, 

- лінія сортування: конвеєр завантаження, подачі, сито-конвеєр, сортувальний 

конвеєр, магнітний сепаратор, конвеєр передачі, 

- спільні елементи: збиральний конвеєр, виведення залишків, сортувальна кабіна з 

кондиціонером, система задування повітря та розподілу, опалення кабін, кондиціонерна 

система, бокси для контейнерів, напівавтомат безперервного горизонтального пакування, 

місцева витяжка пилу, просіювальний механізм, візок для пересування тюків, штовхач та 

грейферний пересувний завантажувач. 

В сортувальному цеху здійснюється класифікація хоча б на 6-7 фракцій  

працівниками підприємства, 6-7 пар (12-14 чол.). Крім того необхідно два оператора, один 

працівник на подачі і один старший оператор на зміну. 

Сумарна кількість працівників передбачається – 23 чол. 

Система техніки регулювання – напівавтомат. Управління пуск-стоп здійснюється з 

приміщення центру управління. 

В цьому приміщенні знаходиться пульт з інформацією про дію деяких пристроїв. 

Черговість пуск-стоп – автоматична. Аварійний стоп може здійснюватися з кожного 

робочого місця. 

Компостування 

На територію поступає відселектована біо- та зелена маса відходів на компостування 

призмовим методом, під відкритим небом, яка закривається напівпроникною мембраною. 

Оброблені біовідходи готові до реалізації у торговій мережі у вигляді якісного компосту. 

Передбачається створення 10 робочих місць для забезпечення процесу компостування. 

Елементи технології компостування: 

- подрібнення, поступивших на територію підприємства відходів; 

- змішування подрібненого матеріалу. Доведення до необхідного оптимального для 

компостування стану (склад, вміст вологи); 
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- складання подрібненої та змішаної маси у форму трапеції, призму в основі з 

провітрювальними трубами. Після встановлення замірювальних зондів, призму 

закривають напівпроникною плівкою; 

- після закриття вмикають систему вентиляції. Провітрювання здійснюється на 

основі виміру температури та вмісту кисню, що контролюється комп’ютером. Немає 

потреби регулювати вміст вологи призми, а також здійснювати перевертання маси під час 

компостування; 

- після чотирьохтижневого дозрівання, плівку знімають і вибирають зонди, 

від’єднують з’єднуючі пристрої, після чого призму розбирають і транспортують на 

дозрівання; 

- дозрівання проходить подальші два місяці на відкритому просторі в призмі. Під час 

дозрівання, по мірі необхідності, масу перевертають – бажано два-три рази на тиждень за 

допомогою мобільного змішувача; 

- остання фаза – зрілий компост просіюють на барабанному ситі і чистять продувом. 

Груба фракція вертається в призму в якості вакцини. А чистий, готовий до реалізації 

компост, складується. Видалені шкідливі відходи піддаються захороненню на 

підприємстві. 

Розташування залишків відходів на території безпечних відходів 

Залишки відходів, що не можуть в подальшому бути використані, складуються з 

безпечними відходами без завдання шкоди навколишньому середовищу, під наглядом, з 

дотриманням усіх запобіжних заходів. 

Розвантажені відходи компактор поступово і обережно штовхає в місце закладки 

відвалу. В процесі заповнення слідкують за вагою механізму, навантаженням на осі, щоб 

запобігти перекидання. Відвал будується з шарів приблизно 2,0 м товщини, закладка 

здійснюється за допомогою компактора, трамбується шарами 20-25 см товщини. 

Компактором забезпечується закладання в 4-5 раз більшого об’єму відносно початкового 

об’єму. 

Під час будівництва відвалу, по периметру відвалу робиться захисній насип із 

відходів будівництва та інших інертних матеріалів. Висота захисного насипу мінімум на 

1,0 м має перевищувати рівень заповнення відвалу. Разом з захисною  закладкою 

розділяючі насипи захищають від бруду сусідні ще не зайняті відходами території. 

Робочий відвал відкритий на 70-100 м в ширину, який по мірі необхідності потрібно 

захистити від запилення. Дякуючи селективному збору відходів, у відвал попадає дуже 

незначна кількість подрібненої пластмаси та паперу. Навкруги робочого відвалу 

встановлюють захисну сітку, яка захищає від можливості розвіювання мілкої фракції. 

Закладені і утрамбовані безпечні відходи закривають через кожні 2 м 15-20 

сантиметровим шаром інертного матеріалу. Матеріал для закриття походить від завезених 

будівельних відходів, попередньо подрібнених і просіяних. Будівельні відходи шарують, 

при необхідності рівняють спеціальним гусеничним бульдозером. 

За доставлену кількість відходів на підприємство, за метод та місце його 

розташування, встановлення захисного насипу закладки і захисної сітки відповідає  і 

визначає майстер даної ділянки. Майстер завжди має бути присутній на робочій території 

і слідкувати за технологічним процесом. 

Технологічні процеси в різні пори року 

Метод переробки відходів влітку та взимку відрізняються один від одного. 
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Взимку велику увагу потрібно придавати запобіганню ковзанню. Необхідно 

постійно чистити покриття території від снігу. В особливо холодні періоди мийка коліс 

зупиняє свою роботу. Потрібно слідкувати, щоб в системі не було води. В резервуарі для 

стічних вод замерзлу поверхню проламують. Потрібно потурбуватися, щоб в баку 

електронних ваг вчасно залити антифриз. 

Влітку велика проблема, якій потрібно приділяти особливу увагу – це пил. 

Територію підприємства, в залежності від погодних умов, потрібно поливати. Для цієї цілі 

використовується стічна вода, що очищається і зберігається в наземних пожежних 

водоймах. 

На підприємстві передбачається ведення боротьби з гризунами відповідними 

засобами (із залученням фахівців) і проводиться санітарна очистка згідно вимогам. 

Охорона підприємства, його майна забезпечується 24 год. охоронно-захисною 

службою. 

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

План екологічного моніторингу Положення щодо створення системи моніторингу 

довкілля села визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням 

стану довкілля та природоохоронної діяльності в районі, 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 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. 

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. 
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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. 

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. 
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Моніторинг стану довкілля 

Таблиця 9.1. 

Екологічна проблема 
Контрольний 

критерій 
Метод контролю 

Періодичність 

контрольного 

1 2 3 4 

Акустичне повітря 

Відповідність стану 

повітря нормам та 

контроль ГДК 

шкідливих речовин 

Відповідність стану 

повітря нормам 

Статистичне 

спостереження, 

Контрольні виміри 

Раз на сезон 

Акустичне забруднення Рівень шуму (Дб) Контрольні виміри Раз на рік 

Водний басейн 

Стан природних водойм Віст шкідливих речовин. 

Перевищення ГДК 

Візуальний нагляд та 

статистичне 

спостереження 

Раз на рік 

Якість питної води Відповідність води 

санітарним нормам 

Лабораторні 

випробування 

періодично 

Стан ґрунтів 

Стан ґрунтів Рівень забруднення Статистичне 

спостереження 

Раз на рік 

Деградація ґрунтів Площа деградованих 

ґрунтів 

Візуальний нагляд Періодично 

Поводження з відходами 

Забруднення території Наявність 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

Візуальний нагляд Раз на рік 

Стан здоров’я населення 

Захворюваність Захворюваність по видам 

захворювань 

Статистичне 

спостереження 

Раз на рік 

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. 

Даний документ - Резюме нетехнічного характеру - містить коротку інформацію про 

потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої 

діяльності. 
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Стратегічна екологічна оцінка не завершується після врахування а звіту а 

продовжується у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров’я населення, та умов 

життєдіяльності населення. Мета проведення моніторингу вперш за все виявляти зміни, 

котрі мають місце в процесі впровадження детального плану, зокрема негативні зміни та 

потенційно небезпечні сигнали. Виявлення негативного впливу повинно 

супроводжуватись впровадженням пом’якшуючих заходів с чітким додержанням норм 

чинного законодавства. Моніторинг, як комплексний захід спостереження за змінами 

стану довкілля повинен використовувати всі доступні методи, а саме: - Аналіз 

статистичної інформації - Візуальне спостереження (з фотофіксацією) - Забір проб та 

лабораторні випробування. Моніторинг стану довкілля це перманентний процес, який 

триває постійно у різних проявах та на різних ділянках села відображує поточний стан 

довкілля (включаючи здоров’я та умови життя населення), його зміни та сприяє 

накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку. 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ 

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. 

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як дуже 

значний, оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений впливом значних 

забруднюючих факторів. Рівень утилізації відходів, що є важливим індикатором 

регіонального розвитку, не може залишитися на незмінному рівні. 

 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ПУНКТАМИ 1-10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА 

ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

Розроблення стратегічної екологічної оцінки передбачає можливість зосередитися на 

всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності. на довкілля та 

використовувати результати цього аналізу для запобігання та пом’якшення екологічних 

наслідків в процесі ведення проекту детального плану. 

Під час реалізації детального плану території, на всіх етапах та при розробці 

робочого проекту, роботи будуть вестись з дотриманням норм та правил охорони 

навколишнього природного середовища. З, невідкладною, вимогою екологічної безпеки, в 

тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» тощо. В результаті вивчення факторів ризику потенційному негативному впливу 

реалізації планових робіт можемо зробити висновок – під час виконання робіт, а також 

після їхнього завершення, здачі об’єкту в експлуатацію та його обслуговування, вплив на 

екологічний стан є дуже значним. 

За підсумками підготовлено Звіт стратегічної екологічної оцінки щодо якого 

організовано інформування та обговорення громадськості регіону. 

Стратегія розвитку території – загалом враховує принцип екологічної 

збалансованості (сталого розвитку) Закарпатської області та зорієнтована на зниження 

антропогенного впливу на довкілля в ділянках з великою щільністю населення. 
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Водночас з огляду на посилення екологічних і природоохоронних ризиків і загроз, у 

т.ч. внаслідок глобальних змін клімату, наявний сценарій розвитку ніяк не ув’язує 

задумане помірне зростання і збільшення забруднень території, і зовсім не надає 

покращення екологічної ситуації на Закарпатті. 

Моніторинг ефективності впровадження є важливою формою контролю того, який 

фактичний вплив на довкілля матиме проект загалом, а також – необхідною передумовою 

екологічної збалансованості і контролю забруднення Закарпатської області.  

ВИСНОВКИ 

Дана оцінка була виконана згідно методичних рекомендацій з СЕО. 

При реалізації проєкту для покращення санітарно-гігієнічних умов  навколишньої 

території проектом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і 

благоустрій проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території. 

Відносно забору, переробки та розташування відходів  враховувалися відповідні 

угорські норми, що відповідають вимогам Євросоюзу, що більш фундаментальні за 

місцеві, відповідають менталітету ХХІ століття щодо охорони навколишнього 

середовища. 

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні 

умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія проектованої ділянки має 

ухил 2,5%, частково на схилах рельєфу з ухилом до 10%. Сміттєпереробний комплекс 

передбачається висотним. Середня висота складування твердих побутових відходів (ТПВ) 

20 м. 

Ділянка розрахована для обслуговування населення Ужгородського району та м. 

Ужгород. На даний час населення Ужгородського району становить 70 тис. чол., міста 

Ужгород - 116 тис. чол. Згідно Схеми планування Закарпатської області на проектний 

період населення Ужгородського району становитиме 80 тис. чол., міста Ужгород - 130 

тис. чол. Сумарна кількість населення, що обслуговується становитиме 210 тис. чол із 

загальною кількістю твердих побутових відходів 63 тис. т. (0,3 т на чол./рік). Згідно ДБН 

В.2.4.2-2005 "Полігони твердих побутових відходів" в залежності від середньої 

чисельності населення, що обслуговується площа ділянки сміттєпереробного об'єкту 

повинна прийматися 17,67 га. Крім цього, враховуючи сучасні тенденції поводження з 

твердими побутовими відходами, запроєктовано розміщення переробних та сортувальних 

комплексів відходів. Тому, враховуючи ГБН В.2.2-35077234-001:2011 "Будинки і споруди. 

Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до 

технологічного проектування" в даному проекті додатково додано площу під розміщення 

споруд по сортуванню та переробці сміття, а саме 5,76 га (0,09га на кожну 1000 т 

відходів). Згідно розрахунків сумарна територія ділянки повинна становити 23,43 га. 

На даний час територія не  має автомобільного сполучення з населеними пунктами 

району, тому у складі проєктної документації на будівництво об’єкту необхідно 

передбачити під’їзну дорогу до території детального планування від автомобільної дороги 

"Київ-Чоп" для сполучення з іншими центрами розселення Ужгородського району. 

Існуючі зелені насадження частково зберігаються. 

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови ділянки а 

також для формування санітарно-захисних зон проєктом пропонується зовнішній 

благоустрій. Запроектовано смугу озеленення кущами шириною не менше менше 5 м по 
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периметру огорожі в межах ділянки та пило-вітро захисну смугу шириною 10-30 м за 

межами огородження ділянки сміттєпереробного комплексу. Загальна площа зелених 

насаджень в межах ділянки складе близько 73992,97 м2. 

Наслідки реалізації цього проекту при недотриманні проектних рекомендацій і 

державних будівельних норм, та санітарно-гігієнічних норм можуть завдати непоправного 

удару всій Закарпатській області. 

З метою інформування населення та погодження дій з іншими об’єднаннями 

громадян суб’єкти оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення 

екологічної оцінки, в якій зазначаються відомості про склад в містобудівній документації 

та вплив запроектованих об’єктів на подальший сталий екологічний розвиток території. 

За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та 

заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до 

ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повинно бути враховане в 

документі детального планування. 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

3. Закон України «Про засади (стратегію) державної екологічної політики до 

2020 року». 

4. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

5. Наказ Мінприроди №296 про застосування методичних рекомендацій зі 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. 

6. Графічні матеріали до проекту детального плану. 

7. Пояснювальна записка до проекту детального плану. 

8. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». 

9. Стратегія сталого розвитку Закарпатської області. 

ДОДАТКИ 

Додаток 1. Копія рішення органу місцевого самоврядування про початок розробки 

детального плану населеного пункту.  

Додаток 2. Копія листа щодо визначення обсягу СЕО  

Додаток 3. Зауваження від державних адміністрацій  

Додаток 4. Копії повідомлень про початок громадського обговорення щодо 

визначення обсягу СЕО  

Додаток 5. Довідка про результати проведення громадського обговорення щодо 

визначення обсягу СЕО  

Додаток 6. Копія повідомлення про оприлюднення проекту детального плану 

території  

Додаток 7. Протокол проведення громадського обговорення проекту детального 

плану та звіту про СЕО.  

Додаток 8. Протокол врахування зауважень та побажань. 


