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ВСТУП
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Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоння, вул. Шевченка, буд. 64.
Виконавець документу державного планування Детальний план території
(ДПТ) для нового будівництва автозаправної станції по вул. Одиниця в с. Оболоння
Долинського району Івано-Франківської області” - Фізична особа-підприємець
Микуляк Олександр Васильович, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 14.
Виконавець стратегічної екологічної оцінки документу державного
планування “Детальний план території (ДПТ) для нового будівництва автозаправної
станції по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району Івано-Франківської
області” — ФОП Бойко О.Ю. (04111, м. Київ, вул. Щербаківського, 53 в, к. 22)

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування
Згідно ст. 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального
плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини
території.
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного
пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає
стратегічній екологічній оцінці.
Детальний план території визначає:
1) принципи планувально-просторової організації забудови;
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи
декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами,
державними стандартами і правилами;
4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування
території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом
зонування території;
5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх
розташування;
6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
8) систему інженерних мереж;
9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні
екомережі;
11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі
відсутності плану зонування території).
Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» визначають, зокрема:
- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні;
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- планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту,
зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний
режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
- охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані
від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
Процедура стратегічної екологічної оцінки документів державного планування
визначена Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони
його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та
затвердження документів державного планування.
Підставою для розроблення ДПТ є рішення 29 сесії Оболонської сільської ради
No 1118-29/2020 від 20. 08. 2020 року про дозвіл на розроблення детального
проекту території для нового будівництва автозаправної станції на земельних
ділянках по вул. Одиниця за кадастровим номером 2622084501:01:010:0023, площею
0,2090 га та суміжної земельної ділянки площею 0,0609 га.
Детальний план розроблено на підстав наступних вихідних даних та
нормативних документів:
рішення 29 сесії Оболонської сільської ради No 1118-29/2020 від 20. 08. 2020
року про дозвіл на розроблення детального проекту території для нового
будівництва автозаправної станції на земельних ділянках по вул. Одиниця за
кадастровим номером 2622084501:01:010:0023, площею 0,2090 га та суміжної
земельної ділянки площею 0,0609 га.
завдання на розроблення детального плану території;
інженерно-геодезичні вишукування;
дані топографічного знімання території у масштабі 1:500 у державній
геодезичній системі координат УСК-2000.;
дані Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, на
територію якої розробляється ДДП.
Територія ДПТ розташована на ділянці з кадастровим номером
2622084501:01:010:0023, площею 0,2090 га та суміжній земельній ділянці площею
0,0609 га.
Детальний план розробляється у відповідності до вимог Державних
будівельних норм України ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану
території», ДБН Б.2.2-12-2019 "Планування та забудова територій" та ДБН Б.2.4-1-94
«Планування та забудова сільських поселень», Земельного кодексу України,
Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про
благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
природно-заповідний
фонд»,
нормативно-правових
актів
та
нормативно-методичних
положень
Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Основними правовими документами, які мають бути враховані під час
процедури стратегічної екологічної оцінки є:
● Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
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Поширення та цитування можливе лише за умови посилання на першоджерело.

6

Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування
Детальний план території (ДПТ) для нового будівництва автозаправної
станції по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району Івано-Франківської області

● 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)
● Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на
навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС;
● Водний кодекс України;
● Лісовий кодекс України;
● Земельний кодекс України;
● Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”;
● Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
● Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення”;
● Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;
● Закон України “Про відходи”;
● Закон України “Про рослинний світ”;
● Закон України “Про тваринний світ”;
● Закон України “Про природно-заповідний фонд України”;
● Закон України «Про охорону культурної спадщини”;
● Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
● Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року»;
● Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;
● Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою
Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року №1099-VIII;
● Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений
Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;
● Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014
р.№385;
● План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. №821;
● Конвенція ООН з біологічного різноманіття;
● Рамкова конвенція про зміну клімату;
● Паризька кліматична угода;
● Закон України ”Про Генеральну схему планування території України”;
● Закон “Про основи містобудування”;
● Закон України ”Про регулювання містобудівної діяльності”;
● Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону
України "Про Генеральну схему планування території України”;
● ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному
та регіональному рівнях;
● ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона
навколишнього
природного
середовища» у складі містобудівної
документації»;
● Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів зі
змінами, (Наказ МОЗ № 173 від 19.06.96 “Про затвердження Державних
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санітарних правил планування та забудови населених пунктів“);
● ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною»;
● Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень)
2.1 Статистична інформація щодо території, на яку поширюється дія
Детального плану
2.1.1 Кліматичні особливості території, для якої розробляється стратегічна
екологічна оцінка. Основними характеристиками кліматичних умов є температура
повітря, атмосферні опади тощо. Нижче розглянуто деякі з цих складових.
Село
Оболоння
розташоване
у
Передкарпатській
височинній
фізико-географічній області та в Зовнішніх Карпатах. Рельєф села – рівнинний,
загальний ухил поверхні території йде плавно з півдня на північ в сторону р. Сівки,
яка є притокою р. Дністер.
Село Оболоння знаходиться в Карпатському агрокліматичному районі
вертикальної кліматичної зональності, в зоні достатньо зволоженого теплого
клімату. Середні температури січня місяця –5С , липня +18 +19С. Середньорічна
кількість опадів на– до 700 мм. Мінімальні і максимальні температури для
Оболоння відповідно –39С і +38С.
Переважають вітри – північно-західні і східні. Вітри переважно слабкі і
помірні зі швидкістю 0-5 м/с, взимку інколи 6-10 м/с. В окремі роки спостерігались
ураганні вітри до 20-25 м/с.
Умови загальної атмосферної циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку
– західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні. Нижче наведено
графіки кліматичних даних на станції “Долина”, починаючи з 1899 року за даними
Українського
гідрометричного
центру
[https://meteo.gov.ua/ua/34208/climate/climate_stations/91/15/].

Умовні позначення: зелений графік- ясні; помаранчевий графік - похмурі
рис.2.1 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю
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Умовні позначення: оранжева лінія графіку- середньомісячна максимальна;
синя лінія графіку -середньомісячна мінімальна;
зелена лінія графіку - середньомісячна.
рис.2.2 Показники середньої місячної і річної температури

Умовні позначення: зелений графік- середня; оранжевий графік - максимальна.
рис.2.3 Число днів із різною кількістю опадів

Умовні позначення: зелений графік- середня; оранжевий графік - максимальна.
рис.2.4. Середня мiсячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на
змочування
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рис.2.5. Швидкість вітру, м/с*
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рис.2.6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штилю
Отже,
кліматичні
особливості території визначаються помірними
кліматичними показниками, що є сприятливою умовою для проживання та
відпочинку населення.
2.1.1.1. Викиди парникових газів
Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають
посилення парникового ефекту та є одним із суттєвих факторів впливу на зміну
клімату. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ,
розташованих в Івано-Франківській області, зокрема найближча в м. Калуш, на
відстані близько 25 км, транспорту, сільського господарства, промисловості, а
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також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не
даючи йому повертатись до космосу.
Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього середовища в
Івано-Франківській області за 2019 рік від стаціонарних джерел забруднення у
повітряний басейн надійшло 12,9 млн. т.діоксиду вуглецю (на 6,3% менше порівняно
з 2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Збільшення
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пов’язане із
збільшенням обсягу виробництва продукції підприємствами області.
Також за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській
області у 2018 р. викинуто у вигляді вигляді твердих суспендованих частинок
сполук азоту – 17,6 тис.т., метану –8,0 тис.т..
2.1.1.2. Прогнозовані зміни клімату, якщо документ не буде затверджено.
Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього середовища за 2019 рік
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/regional%20_d_2019.pdf] на території області
спостерігаються загальні кліматичні тенденції характерні для України, зокрема
збільшення температури повітря та кількості екстремальних погодних умов – це
аномальна спека і тепловий стрес, повені та підтоплення, розповсюдження
інвазивних видів рослин і тварин, шкідників.
Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 р. визначено систему
заходів, спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів з метою
уникнення негативного антропогенного впливу на кліматичну систему. Сторонами
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату стали 189 країн.
У 1996 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату
(РКЗК ООН) та у 2004 році Кіотський протокол до неї. Як країна з перехідною
економікою, Україна стала стороною і взяла зобов’язання стабілізувати викиди ПГ у
період 2008 – 2012 років на рівні 1990 року.
У 2005 році Кабінет Міністрів України схвалив Національний план заходів з
реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату (Розпорядження № 346-р). Планом
передбачено перелік заходів з наступними пріоритетними кроками: створення
національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції
парникових газів; створення інфраструктури для реалізації проектів, спрямованих
на зменшення обсягу антропогенних викидів ПГ (проекти спільного впровадження);
та створення національної системи торгівлі дозволами на викиди. Указом
Президента (№ 1239, 2005) Мінприроди було визначено координатором заходів
щодо виконання зобов’язань України за РКЗК ООН та її Кіотського протоколу.
З метою забезпечення виконання цих зобов’язань постановою Кабінету
Міністрів України від 04.04.2007 №612 утворено Національне агентство екологічних
інвестиції України, як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Урядом через Міністра охорони навколишнього
природного середовища.
Для вирішення проблем зменшення викидів парникових газів та адаптації
екосистем до зміни клімату, в першу чергу, необхідно вивчати, контролювати та
прогнозувати ці зміни на майбутнє. Необхідно проводити глибокі системні
дослідження та інформаційні кампанії серед населення з метою ознайомлення з
проблемою глобальної зміни клімату.
Згідно рекомендацій “Листа-звернення заступника Міністра пані Ірини
Ставчук від 03.03.2020 №26/1.4-3-5650 до обласних державних адміністрацій та
Київської міської державної адміністрації з рекомендаціями щодо включення
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кліматичних питань до документів державного планування” та Секретаріату
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, рекомендується використовувати
методологічний підхід Міжурядової групи з питань зміни клімату (Intergovernmental
Panel on Climate Change) для розрахунку викидів вуглекислого газу. На ділянці ДПТ
переважає землекористування, віднесене до групи Поселення (SE-Settlements)
викиди від яких приймаються як 0 т СО2/га (одиницях СО2 екв на гектар з точки
зору впливу на клімат).
Враховуючи те, що функціональне використання в межах ДПТ в загальному
не зміниться, оскільки передбачається будівництво нової АЗС, на території де
функціонуєАГЗП, вид використання ДПТ також залишається без змін.

Категорія земель

5. Поселення SE
Разом

Коефіціен
т тон CO2
екв на 1 га

0

Стан А
площа на
проектни
й період,
га

0,43
0,43

Викиди
ПГ у 2020
році

Стан Б
площа
на
проектн
ий
період,
га

Викиди
ПГ на
проект
ний
період

Щорічна
різниця
викидів
ПГ тон
CO2 екв

0
0

0,43
0,43

0
0

0
0

2.1.2 Стан здоров'я.
Стан здоров’я населення оцінюється, зокрема за тенденцією та кількістю
вперше зареєстрованих випадків захворювань, загальної кількості захворюваності,
відомостей про померлих новонароджених. Статистику по зазначеним показникам
подано нижче.
Існуючі статистичні дані говорять про такі загальні тенденції в області та
районі як зниження народжуваності, підвищення показника смертності,
підвищення питомої ваги населення старшого пенсійного віку, зниження середньої
очікуваності тривалості життя. В цілому тенденції різкого або негативного
погіршення стану здоров’я населення немає.
Кількість населення в с. Оболоння на момент розроблення ДПТ складала
населення — 2544 чол.
Згідно даних Головного управління статистики Івано-Франківської області
[http://www.ifstat.gov.ua/] чисельність населення Івано-Фанківської області та
Долинського району постійно зменшується, починаючи з 2008 року (рис.2.7).
Факторами, які впливають на зміну кількості населення є природній приріст
населення, міграційний рух.
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рис. 2.7. Динаміка зміни кількості населення в області
Таблиця. 2.1
Кількість померлих та живонароджених станом на 1 січня за останні роки в
районі
1.01.2020

1.01.2019

1.01.2018

к-ть населення в районі, осіб

68266

68727

69162

к-ть живонароджених, осіб

626

666

726

к-ть померлих, осіб

886

885

889

В таблиці 2.2 подано кількість вперше зареєстрованих хвороб в
Івано-Франківській області [http://www.ifstat.gov.ua/]. Згідно наведених даних
спостерігається тенденція збільшення кількості органів дихання та шкіри
починаючи з 1995 року.
Таблиця.2.2.
Кількість вперше зареєстрованих хвороб
Рік

усього

Кількість уперше зареєстрованих випадків захворю вань, тис.
у тому числі
новоут
ворен
ня

хворо
би
нерво
вої
систе
ми1

хвор
оби
сист
еми
кро
воо
бігу

хвор
оби
орга
нів
диха
ння

хвороб
и шкіри
та
підшкір
ної
клітков
ини

хворо
би
кістко
во-м’я
зовоїс
истем
иі
сполу
чної
тканин
и

хворо
би
сечостате
вої
систе
ми

уроджені
аномалії
(вади
розвитку),
деформац
ії та
хромосом
ні
порушенн
я

травми,
отруєння
та деякі
інші
наслідки
дії зовніш
ніх
причин

1995

936,9

7,9

97,5

46,1

399,3

58

40,1

55,1

2,1

63,7

1996

945,1

8,2

100,8

47,9

392,4

55,2

42,3

56,7

2

64,9

1997

953,7

7,7

98,3

48,3

409,9

58,6

42,2

60,6

1,9

56,4

1998

1017,4

9,3

107,8

59,4

420,9

63,7

49,3

66,9

2,1

54,4

1999

1063,7

9,6

105,6

64,9

449,2

63,2

47

66,5

2,1

55,5

2000

1100,2

9,6

32,2

91,8

447,1

65,2

50,9

65,2

2

57,3

2001

1150,1

10,1

32,9

91,9

478,3

66,6

50,3

67,5

1,8

54,1

2002

1139

10

34,2

99,1

454,7

71

51,9

64,6

1,5

54,9
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2003

1204,7

10,1

36,6

102,
4

496,2

73

56,2

68,6

1,7

59,8

2004

1209,2

10,4

38,1

103,
2

495,4

73,8

56,5

70,6

1,6

59,1

2005

1186,5

10,3

38,6

101,4

485,6

76,9

55,7

68,2

1,5

58,3

2006

1185,8

10,1

38,1

103,
2

482,8

76,7

56,6

68,2

1,5

59,6

2007

1167,9

9,2

38

100,
3

488,2

79,6

55,5

65

1,4

56

2008

1164,8

9

37,4

90,8

496,5

77,2

54,9

63,9

1,4

55,6

2009

1261,3

9,8

39,9

94,6

569,1

77,8

55,9

67,8

1,5

60,7

2010

1215,7

10,2

41,6

91,3

532,6

77,9

58,4

63,5

1,6

59

2011

1202

10,3

41

90,1

525,9

76,2

57,1

63,4

1,7

59,6

2012

1201,5

11,1

41,6

90

521,4

74,7

55,7

67,2

1,4

58

2013

1197,5

11,4

42,3

89,4

519,8

74,1

54,8

70

1,4

58,8

2014

1202

11,3

42,2

88,6

528

75

53,2

68,1

1,3

57,9

2015

1187,9

11

43,8

86,9

516,7

75,8

51,5

67,5

1,2

55,2

2016

1191,9

10,7

41,9

85,2

533,8

74,4

50,7

68,2

1,3

53,6

2017

1165,6

11,2

41,3

80,6

517,3

73,3

50,8

66,8

1,3

56,2

2.1.2.1 Прогнозовані зміни стану здоров’я населення, якщо документ не
буде затверджено.
За умови збереження існуючого просторового планування території
Детального плану збільшення впливу негативних факторів на стан здоров’я
мешканців навколишніх територій не передбачається.

2.1.3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Дані щодо викидів в атмосферу і забруднення атмосферного повітря
наведено згідно Регіональної доповіді про стан навколишнього природного
середовища
в
Івано-Франківської
області
у
2019
році
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/regional%20_d_2019.pdf].
Згідно екологічного паспорт області у 2019 р. викиди забруднюючих речовин
у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 р.
зменшилась на 7,4 % та становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел
забруднення в 2019 р. у повітряний басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю
(на 6,3 % менше порівняно з 2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на
зміну клімату. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
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джерелами забруднення в 2019 р. у розрахунку на квадратний кілометр території
області склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на
одну особу –149,6 кг у порівнянні з 2018 роком на 11,4 кг менше. Основними
забруднювачами повітря залишаються підприємства з виробництва та
розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, забруднення яких в
атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних обсягів викидів.
Таблиця 2.3.
Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/ecolog_paspport_IF_2019.pdf]

Таблиця 2.4.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної
діяльності [http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/ecolog_paspport_IF_2019.pdf]

Таблиця 2.5.
Викиди окремих забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення у м. Калуш та Долинському районі за 2019 рік
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/ecolog_paspport_IF_2019.pdf]
Назва

м. Калуш

Обсяги
викидів
забруд
нюючи
х
речови
н
усього

в тому числі
Діоксид
у та
інших
сполук
сірки

Сполук
и азоту

Метану

Оксиду
вуглец
ю

Речовин у
вигляді
суспендова
них твердих
частинок

Неметанови
х летких
органічних
сполук

Крім
того,
викиди
діоксид
у
вуглец
ю(тис.
т)

15093,9

10600,1

895,6

210,3

225,0

2548,9

604,3

1111,1
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Долинсь
кий р-н

4787,2

17,3

623,1

2091,6

547,7

44,8

1457,2

151,8

Локальні дані щодо забруднення атмосфери в с. Оболоння відсутні.
Згідно
відкритих
джерел
даних
[https://www.saveecobot.com/maps/ivano-frankivsk] найближі відомості про стан
повітря, зокрема індекс якості повітря AQI PM2.5, є для пункту в село Сваричів,
Івано-Франківська область та станом на 19.20.04 (пн) - 20.04.2021 (вт) року дані по
пункту наведено нижче.

З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу (1987р.)
щодо речовин, які руйнують озоновий шар, затверджена Програма припинення
виробництва та використання в Україні озоноруйнуючих речовин, згідно якої
речовини, які руйнують озоновий шар, в країні не виробляються, а повністю
завозяться ззовні. Враховуючи світовий досвід переходу до використання
альтернативних озоноруйнуючим речовин, Програма передбачає:
перехід від використання ХФВ-12 до ГФВ-134а, ГФВ-404 та холодоагентів
вуглеводневого ряду: ізобутану та пропану;
припинення використання розчинників та миючих засобів -ХФВ-113, МХФ та
ТХМ;
перехід до використання в аерозольній промисловості суміші вуглеводнів
-пропану та бутану;
заміна для потреб поліуретанової теплоізоляції запінювача ХФВ-11 на
циклопентан.
Відповідно до наказу Мінприроди від 13.01.2012 No8 „Про затвердження
Регламенту встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у
товарах, що плануються до ввезення або вивезення” видача листів-роз’яснень
суб'єктам підприємницької діяльності на експорт-імпорт продукції, яка не містить
озоноруйнівних речовин до компетенції структурних підрозділів з питань екології
та природних ресурсів обласних державних адміністрацій не входить.
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Також Мінприроди розроблений Порядок квотування та Порядок
погодження експорту та імпорту товарів, що містять озоноруйнівних речовин.
Разом з тим слід зазначити, що підписання Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, яка містить цілий блок екологічних питань,
продемонструвало прагнення нашої держави до високих стандартів у галузі
охорони навколишнього середовища, підтвердило готовність України зробити свій
позитивний внесок у збереження клімату та озонового шару.
З метою забезпечення реалізації державної політики з питань здійснення
управління та регулювання у сфері охорони озонового шару на виконання
міжнародних зобов’язань України взятих після ратифікації Монреальського
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар та поправок до нього, а
також з метою адаптації національного законодавства у сфері поводження із
озоноруйнівними
речовинами до законодавства Європейського Союзу
Міністерством екології та природних ресурсів України розроблено та подано на
розгляд Уряду проект Закону України «Про охорону озонового шару», в якому
імплементовано положення Регламенту ЄС про речовини, що руйнують озоновий
шар.
За даними наукових досліджень негативні фактори, що мають вплив на
здоров’я людини, за значимістю розподіляються так:
-соціальні –37%;
-забруднення атмосферного повітря –21%;
-медичні та біологічні –19%;
-забруднення питної води –13%;
-інші
причини
–10%
[http://ecoternopil.gov.ua/images/Stan_dovkillya/dopov2018-st.pdf].
Забруднене повітря значно знижує імунітет, впливає на органи дихання,
сприяючи виникненню респіраторних захворювань, катару верхніх дихальних
шляхів, ларингіту, ларинготрахеїту, фарингіту, бронхіту, пневмонії. Забруднення
спричиняє серцево-судинні та інші захворювання, зумовлює виникнення
віддалених наслідків, тобто мутагенну, канцерогенну, токсичну, тератогенну,
алергенну, ембріотоксичну і атеросклеротичну дію. Довготривале забруднення
повітря відбивається також на генетичному апараті людини. Це призводить до
зниження народжуваності, народження недоношених або ослаблених дітей, до їх
розумової та фізичної відсталості, тощо. Забруднене атмосферне повітря значно
підвищує захворюваність та смертність населення від хронічного бронхіту,
емфіземи
легень,
бронхіальної астми, раку легень та захворювань
серцево-судинної системи, що різко знижує працездатність населення.
Дуже небезпечними для людини є сполуки азоту – нітрити і нітрати, що
потрапляють у повітря з відпрацьованими газами автомобілів та під час внесення
мінеральних добрив. Деякі з них є вихідними продуктами для синтезу
канцерогенних речовин. Вдихання оксидів азоту є причиною розвитку емфіземи
легенів, звуження дихальних шляхів, набряку легенів. Зростаюче забруднення
повітря свинцем сприяє накопиченню його в печінці, селезінці, нирках та інших
органах. Свинець, що міститься у відпрацьованих газах автомобільного транспорту,
прискорюючи розпад еритроцитів, діє як протоплазматична отрута. Свинцеве
отруєння викликає також функціональні зміни вищої нервової діяльності.
Основними скаргами внаслідок свинцевого отруєння є головний біль,
запаморочення, підвищена роздратованість, швидка втомлюваність, порушення
сну. Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки частіше призводить до
виникнення таких захворювань, як хронічний і астматичний бронхіт, бронхіальна
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астма, емфізема легенів. Такі явища особливо характерні для дітей, хоча на їх
здоров’я ніяким чином не впливають шкідливі умови праці, паління та інші чинники.
2.1.3.1. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря
Радіаційний фон на території Івано-Франківської області у 2019 році
вимірювався Івано-Франківським обласним центром гідрометеорології на п’яти
метеостанціях: Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче та Пожижевська.
Загальні показники радіоактивного забруднення атмосферного повітря на
території області за 2018 рік не перевищують рівень природного гама-фону,в
порівнянні з попереднім роком ці величини суттєво не змінилися
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/regional%20_d_2019.pdf].
Нижче наведено відомості щодо забруднення території Долинського району
техногенними та техногенно-підсиленими джерелами природного походження
згідно екологічного паспорту області за 2019 рік.
Табл. 2.6.
Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими
джерелами природного походження
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/ecolog_paspport_IF_2019.pdf]
Кіль-кість
населення
, тис. осіб

Радіаційни
й фон на
території,м
кР/год

48

9

Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг земель
цезій-137
(техногенний)
сер.

стронцій-90
(техногенний)
сер.

38,9

2,63

радій
(природн
ий)

торій
(природ
ний)

калій
(природний)

Не визначається

2.1.3.2 Прогнозовані зміни у динаміці та структурі викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
У зв'язку зі збільшенням обсягів сільськогосподарського виробництва,
старінням технологій та обладнання, пошкодженням покриття автомобільних доріг
та старіння транспортних засобів передбачається незначне систематичне
збільшення шкідливих викидів в атмосферне повітря. Істотних змін в стані здоров'я
населення не передбачається, але можливе незначне систематичне збільшення
негативного впливу на здоров'я людей, тваринний і рослинний світ через
накопичення викидів. Детальний прогноз впливу забруднення атмосфери на
здоров’я населення можливий лише після отримання даних польових досліджень
та локальних статистичних даних на рівні населеного пункту.
2.1.4 Характеристика водних ресурсів
Згідно регіональної доповіді про стан довкілля в області за 2018 рік
[http://www.if.gov.ua/ﬁles/uploads/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%86%D0%9E%D0%9
D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%
92%D0%86%D0%94%D0%AC_2018.pdf] річки Сівка за екологічною класифікацією
відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними
категоріями води в річці Сівка є ІІІ класу якості 5 категорії і за їх станом є
«посередні», за ступенем чистоти – «помірно забруднені». Відомості про стан
річки Сівки у доповіді про стан довкілля за 2019 рік не деталізовано.
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Таблиця. 2.7.
Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах
р.Сівка
Місце
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31,2

3,3
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2
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0

339
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0,8
2

8,0

0

28,
2

9,9

0,18

0,45

0,08

0

гирло

38,7

3,2

868
,2

140,
5

319,
7

0,72

8,2

0

29,
0

9,2

0,13

0,34

0,05

0

2.1.4.1. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення
Відомо, що якісна питна вода визначає стан нашого здоров’я. За даними ВОЗ
біля 80% захворювань людей пов’язані з якістю питної води. Внаслідок вживання
неякісної питної води кожен рік біля 25% населення України (переважно дитячого)
ризикують захворіти. Проблема забезпечення якісною питною водою відноситься
до числа соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан
здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної
безпеки. Несприятливий вплив неякісної питної води на людину може
реалізовуватися в декількох напрямках: загальнотоксичний вплив, що викликає
збільшення загальної захворюваності населення (збільшення захворювань
неінфекційної
природи:
серцево-судинних,
шлунково-кишкового
тракту,
ендокринних i ін.) та вплив на збільшення частоти алергічних захворювань, а також
збільшення рівня новоутворень в організмі людини. Забрудненість водних об’єктів –
джерел питного водопостачання специфічними хімічними речовинами токсичної дії
і збудниками інфекційних захворювань при недостатній ефективності роботи
очисних споруд з водопідготовки питної води обумовлює погіршення її якості,
створює серйозну загрозу для здоров’я людей, обумовлює високий рівень їх
захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик дії на організм
людини канцерогенних і мутагенних чинників.
Відставання України від розвинених країн за показниками середньої
тривалості життя і високої смертності значною мірою пов’язане із споживанням
неякісної питної води.Забруднюючі шкідливі речовини потрапляють у поверхневі
водні об’єкти з недостатньо очищеними побутовими і промисловими зворотними
водами, сільськогосподарськими поверхневими та зливовими стоками. До
токсичних сполук, небезпечних для здоров’я людини, відносяться важкі метали,
СПАР, пестициди, феноли, хлорорганічні сполуки тощо. Навіть після очистки та
знезараження питної води токсичні речовини можуть залишатись та надходити у
водопостачальну мережу. До того ж існуючі технології для знезаражування питної
води передбачають широке застосування хлору, внаслідок чого в питній воді
утворюються токсичні і канцерогенні хлорорганічні сполуки, що мають
кумулятивну дію. Забруднення питної води може виникати також в розподільчій
мережі у зв’язку з незадовільним станом трубопроводів та їх високою аварійністю.
Неякісна питна вода є однією з причин зростання у населення таких
захворювань, як виразкова хвороба шлунку, жовчнокам'яна хвороба, хвороби
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органів дихання. У процесі підготовки питної води для її знезаражування
здійснюється хлорування, в процесі якого утворюються токсичні речовини які
можуть викликати порушення центральної нервової системи, негативно впливати
на функцію нирок і печінки.
Контроль за якістю і безпечністю питної води, що надається для споживання
населенню повинен бути забезпечений власниками водопроводів у відповідності
до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною", яким передбачено перелік показників, точки відбору проб
та кратність досліджень.
На території проектування відсутні водні об'єкти. На сусідній ділянці на
відстані близько 8м від межі опрацювання ДПТ та на відстані близько 14 метрів від
межі ділянки, на якій реалізуються проектні рішення, розташована існуюча
протипожежна водойма площею близько 58 м2.
Такі водойми повинні утримуватися згідно діючого законодавства та
державних будівельних норм, в тому числі НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ
12.4.026.

рис.2.8.
Згідно даних Державного водного кадастру [http://geoportal.davr.gov.ua:81/]
село розташоване в басейні річки Дністер. Територія населеного пункту відповідно
гідрологічного районування відноситься до Дністровсько-Прутської області
підвищеної водності[http://geomap.land.kiev.ua/zoning-7.html].
Згідно
даних
Державної
служби
геології
та
надр
України
(http://www.geo.gov.ua/groundwater/) у Івано-Франківській області прогнозовані
запаси питних та технічних підземних вод складає 754,4 тис. м3 на добу, у тому
числі ДКЗ СРСР,УТКЗ, ДКЗ України 292,005 тис. м3 на добу.
Видобуток з прогнозних підземних питних і технічних вод складає 16,561 тис.
3
м на добу.
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2.1.4.2. Прогнозовані зміни стану водних ресурсів
Враховуючи існуючу динаміку, прогнозується подальше погіршення стану
водних ресурсів через неочищені стічні води, потрапляння добрив і грунту в воду
тощо. Також у зв’язку із змінами клімату прогнозується поступове зменшення
водності річок басейну через недостатню кількість опадів у зимовий період, які є
основним джерелом наповнення річок регіону. Це призведе до ускладнень у
веденні сільськогосподарської діяльності.
2.1.5 Стан водойм
Біля території проектування знаходиться ставок протипожежна водойма
(рис.2.14). Інші водні об'єкти, зокрема р. Сивка, розташована на відстані більше 200
метрів від межі розроблення ДПТ.
За зонуванням території за ступенем забрудненості поверхневих вод
(гігієнічна класифікація водних об'єктів) ступінь забруднення водойм селища помірна,
екологічна
оцінка
якості
води
–
умовно
чиста
[http://geomap.land.kiev.ua/ecology-7.html].
Примітка. Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за
органолептичними і токсикологічними властивостями, санітарним режимом та
бактеріологічними показниками.
За зонуванням території за ступенем забрудненості підземних вод в селі
води незабрудненні [http://geomap.land.kiev.ua/ecology-6.html].
Точний аналіз існуючого стану водойм можливий лише після проведення
відповідних польових досліджень.
2.1.5.1 Прогнозовані зміни стану водойм
Можливе погіршення стану поверхневих водних об'єктів через забруднення
пестицидами від інтенсивної сільськогосподарської діяльності, або від стоків зі
сторони дороги національного значення Стрий-Чернівці Н-10.
2.1.6 Стан земельних ресурсів
Згідно антропоекологічної оцінкою сумарного пестицидного навантаження
на
ґрунти
село
розташовне
в
допустимій
зоні
[http://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html].
Згідно районування за стійкістю ґрунтів до забруднення відходами
промислових підприємств, тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними й
органічними добривами, пестицидами (%) село відноситься до зони дуже
слабостійких ґрунтів [http://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html].
Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів в населеному пункті не
виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не
проводиться.
Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через
незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.
2.1.6.1 Прогнозовані зміни стану земельних ресурсів
Існуючі методи ведення сільського господарства, без застосування сучасних
профільних знань та методологій можуть призвести до деградації ґрунтів,
забруднення прилеглих водних об’єктів пестицидами, руйнування біотопів водних
об’єктів.
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2.1.7. Сучасний стан природно-заповідного фонду та рекреації
2.1.7.1. Природно-заповідний фонд
Згідно даних публічної кадастрової карти території ПЗФ на території
розроблення ДПТ та поруч відсутні.
2.1.7.2 Прогнозовані зміни стану природньо-заповідного фонду
Можливий тиск на об'єкти ПЗФ відсутній.
2.1.8. Об’єкти Смарагдової мережі
Смарагдова мережа або ж Emerald Network є новітньою системою
природоохоронних територій та їх менеджменту, які мають особливу цінність для
збереження природних видів флори, фауни та типів оселищ (ASCI). Її створення та
впровадження є одним з провідних напрямків роботи природоохоронних органів у
східноєвропейських країнах, таких Болгарія чи Словаччина. Внаслідок рішень,
прийнятих Постійним комітетом Бернської конвенції (1979) її прийнято вважати
нормативно-правовим базисом для охорони видів та оселищ, включених до
резолюцій №4 та №6 Конвенції. Саме охорона цих видів і оселищ є основним
завданням Конвенції. Сенс проектування об‘єктів Смарагдової Мережі полягає у
наданні оцінки стану збереження оселищ та популяцій видів флори та фауни в
масштабах всієї Європи.
Через територію розроблення ДПТ не проходять території віднесені до
Смарагдової мережі. Найближчі території Смарагдової мережі розташовані на
відстані більше кілометра [http://emerald.net.ua/, https://map.land.gov.ua/].

рис.2.9. Об’єкти Смарагдової мережі навколо межі ДПТ
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2.1.9. Червонокнижні види
Згідно
даних
http://emerald.net.ua/
а
також
https://redbook-ua.org/item/aythya-nyroca-guldenstadt/ на території на території
розроблення ДПТ та поруч відстуні види тварин, віднесені до Червоної Книги
України.
2.1.10. Прогнозовані зміни стану Смарагдової мережі та популяції
рідкісних тварин
Вплив на Смарагдову мережу зі сторони планової діяльності на території
ДПТ відсутній.
2.2 Аналіз поточного стану ґрунтів в межах ДПТ
2.2.1. Згідно даних Держгеокадастру [https://map.land.gov.ua/] відомості про
грунти на території розроблення ДПТ відсутні.
Даних щодо проведення агрохімічної зйомки грунтів немає. Ділянка
розроблення ДПТ використовується під діючою АЗС, сусідня ділянка на північ
відноситься до земель с/г призначення, на захід - під діючою АЗС, на схід - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
та ділянки для ведення особистого селянського господарства.
2.2.2. Мінеральні добрива. Застосування значної кількості мінеральних
добрив та засобів захисту рослин у рослинництві, викиди автотранспорту, які є
джерелами хімічного тиску на компоненти ландшафту, у першу чергу, на ґрунти та
ґрунтові води. Залежно від фізико-географічних властивостей ґрунтів, виділяються
ділянки із різною їхньою чутливістю до забруднення хімічними речовинами, що
також впливає на ризики забруднення ґрунтових і підземних вод.
2.3. Поточний стан рослинного покриву – біотопів
2.3.1 Основні види землекористування на території розроблення ДПТ
Ділянка використовується для обслуговування діючої АЗС, на ній
переважають такі біотопи як С3.2 Ділянки зі штучним твердим покриттям , С3.1
Будівлі, С2.2.2 Газони.
Детальна оцінка поточного стану рослинного покриву та біотопів, а також
прогноз змін біотопів можливі лише після проведення низки польових досліджень.
2.4. Екомережа
Відомості про схеми локальної екомережі на території, в яку входить с.
Оболоння відсутні.
Моделювання локальних екомереж потребує ретельного вивчення всіх
елементів екомереж і їхнього місцезнаходження, у т.ч. з "винесенням у натуру" цих
елементів і вирішенням відповідних питань щодо землеустрою тощо.
Згідно
Закону
України
“Про
екологічну
мережу
України”
ст.11
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15] місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та
використання екомережі в межах своїх повноважень забезпечують: розроблення
та виконання регіональних і місцевих схем та програм розвитку екомережі,
проведення необхідних для цього наукових досліджень; надання відповідно до
закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок,
що знаходяться в межах територій та об’єктів екомережі.
Згідно Закону України “Про екологічну мережу України” ст.5 до складових
структурних елементів екомережі включаються: а) території та об’єкти
природно-заповідного фонду; б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя,
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водоохоронні зони; в) землі лісового фонду; г) полезахисні лісові смуги та інші
захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду; ґ) землі
оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; д) землі рекреаційного
призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення
і туризму та проведення спортивних заходів; е) інші природні території та об’єкти
(ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, луки, кам’яні розсипи, піски,
солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу
природну цінність); є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні
угруповання, занесені до Зеленої книги України; ж) території, які є місцями
перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до
Червоної книги України; з) частково землі сільськогосподарського призначення
екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо; и) радіоактивно
забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як
природні регіони з окремим статусом.
Згідно ЗУ “Про Концепцію збереження біологічного різноманіття України”
(далі концепція) біорізноманіття є
національним
багатством України, яке
забезпечує екосистемні та біосферні функції живих організмів, їх угруповань та
формує середовище життєдіяльності людини. На жаль, сьогодні біологічне
різноманіття втрачається під час забудов,
розорювання землі,
меліорації,
спорудження водосховищ, створення мереж транспортної інфраструктури та
здійснення інших видів господарської діяльності. Серед іншого в Концепції
створення та упорядкування прибережно-захисних смуг водних об'єктів;
збереження лучних та степових систем; інвентаризація місцевих болотних угідь;
здійснення заходів, спрямованих на відновлення лісів у місцях їх природного
зростання і заліснення нових територій, оптимізація рекреаційного навантаження
на лісові масиви тощо визначається як заходи по збереженню біологічного
різноманіття.
В межах розроблення ДПТ території, які можуть бути віднесені до елементів
локальної екомережі відсутні.
Детальна оцінка поточного стану та цінності рослинного покриву та біотопів
можливі лише після проведення низки польових досліджень.

1.
2.
−
3.
−
−
4.
−
5.
−
6.
−

2.5. Основні екологічні проблеми території ДПТ
Основні екологічні проблеми території детального плану є:
Атмосферне повітря:
головними джерелами забруднення повітря шкідливими речовинами є
автомобільна дорога яка проходить біля ДПТ та планова діяльність зі
сторони діючої АЗС;
Водні ресурси:
відсутні;
Земельні ресурси:
Антропогенна перетвореність ландшафту в межах ДПТ;
Забруднення від змиву шкідливих речовин із автомобільної дороги, яка
проходить поруч із ділянкою ДПТ та території АЗС;
Здоров’я населення:
постійного впливу на здоров’я населення немає;
Лісові ресурси, природно-заповідний фонд, рекреація:
відсутні;
Поводження з відходами:
відсутні.

Даний твір є об’єктом авторських прав. © Юлія Максимова, Олексій Бойко.
Поширення та цитування можливе лише за умови посилання на першоджерело.

24

Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування
Детальний план території (ДПТ) для нового будівництва автозаправної
станції по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району Івано-Франківської області

2.6. Існуючий стан території ДПТ
Проектована територія для розроблення детального плану території
знаходиться в північно-західній частині села Оболоння і примикає до автодороги
Н10 Стрий-Чернівці, яка має національне значення.
Ділянка ДПТ згідно діючого генерального плану с. Оболоння знаходиться в
зоні земель транспортної інфраструктури. На даний час на території ділянки
розташований АГЗП малої потужності.
Земельна ділянка з розташованими на ній спорудами АГЗП, щодо якої
розробляється проект детального плану території (ДПТ), на даний час знаходиться
у приватній власності ТзОВ “Класік-Форм” згідно з договором купівлі-продажу і з
витягом з Державного реєстру речових прав (No 210732575). Згідно з витягом з
Державного
земельного
кадастру
ділянка
має
кадастровий
No
2622084501:01:010:0023 і призначена для розміщення і експлуатації будівель і
споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для
обслуговування автозаправок. Крім зазначеної ділянки до території АЗС
планується долучити частину території площею 0,0609 га, яка належить до земель
сільської ради с. Оболоння і згідно генплану має функціональне призначення
території транспортної інфраструктури, що підтверджується даним проектом ДПТ.
Станом на сьогодні дана територія є частково забудованою. На ній
знаходяться операторна з навісом, газова колонка, вбиральня, цистерни з
пальним, інформаційне табло.
Електропостачання здійснюється від ЛЕП 0,4 кВт, що проходить неподалік.
Під'їзд до проектованої території здійснюється з вулиці Одиниця (автотраса
Н10).
Територія ДПТ має спокійний рельєф з ухилом з півдня на північ.
Проектована ділянка межує:
- з півдня з вулицею Одиниця (автодорога Н-10);
–із заходу — з територією існуючої АЗС;
–з півночі - з територією сільськогосподарського призначення (ділянки для
ведення
особистого селянського господарства).
Існуючі планувальні обмеження:
–«червоні лінії» вулиці Одиниця (автодороги Н10) — 50 метрів;
–санітарно-захисна і протипожежна зона від вибухопожежонебезпечних
пристроїв та
джерел забруднення споруд АЗС - 50 метрів;
– охоронна зона ЛЕП 0,4 кВт - 4 метри;
Згідно діючого генплану с. Оболоння земельна ділянка, відведена під
будівництво АЗС, по функціональному зонуванню відноситься до території земель
транспортної інфраструктури, що дозволяє розташовувати на ній АЗС.
Площа території ДПТ - 4288 м2, площа забудови - 650 м2, площа замощення 2040 м2, площа озеленення - 1598 м2.
2.7. Акустичне забруднення
Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у дБ в
октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій,
що безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийняті згідно «Державних
Санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських
будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від
22.02.2019 р. No 463.
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Основними джерелами шумового забруднення є автомобільний транспорт.
Територія ДПТ обмежена наступними ділянками: на півночі - с/г землі, на
півдні - автомобільна дорога, на заході - діюча АЗС, на сході - ділянка, призначена
для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій для обслуговування автозаправки (згідно даних
map.land.gov.ua).
Поруч із територією ДПТ відсутня житлова забудова (рис.2.10). Найбільшим
шумовим забруднювачем виступає автомобільна дорога Н-10, яка проходить біля
ДПТ транзитно.

рис.2.10.
2.7.1. Прогнозовані зміни стану довкілля зі сторони шумового
забруднення, якщо документ не буде затверджено
Значних змін у шумовому забрудненні території не передбачається.
Негативний вплив на здоров’я людей, що працюють або живуть у зоні дії такого
забруднення залишиться на такому ж рівні.
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2.8. Забруднення атмосферного повітря
Забруднення від АЗС відбувається за рахунок попадання в атмосферне
повітря випаровувань палива, зокрема під час заправки ємностей АЗС від цистерн
заправників; зберігання палива в емкостях; під час безпосередньої заправки
автомобілів.
На території АЗС в цілому можливі викиди вихлопних газів від
автомобільного транспорту, зокрема оксиду азоту (3 клас небезпеки), оксиду
вуглецю (4 клас небезпеки), діоксиду сірки (3 клас небезпеки), сажі (3 клас
небезпеки), двоокису вуглецю (4 клас небезпеки) та інших. Згідно ДБН Б.2.2-12:2019
п.10.8.27 розмір СЗЗ від джерела забруднення АЗС усіх типів встановлюється за
розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами, але не
менше 50 метрів.
Також на АЗС можливе так зване випаровування палива [Івасенко В.М.
Вдосконалення методів та засобів вимірювання концентрації шкідливих речовин у
викидах автозаправних станцій]. Випаровуваність палив - це здатність переходити
з рідкої фази в газоподібний стан. Випаровування має велике значення при
зберіганні, транспортуванні і заправці автомобілів. На процес випаровування
нафтопродуктів з резервуарів в статичних умовах впливають різні фактори:
температура навколишнього середовища; тиск і об’єм газового простору; площа
контакту нафтопродукту з газовим простором атмосферний тиск. Загалом втрати
нафтопродуктів у вигляді випаровування з резервуарів виникають у результаті
«малих та великих» дихань. Втрати за «малих дихань» спричиняються
температурними коливаннями навколишнього середовища. Під час підвищення
температури повітря у денний час поверхні резервуарів нагріваються, тиск та
температура парогазової суміші наростає, внаслідок цього випаровування
нафтопродуктів, особливо легких фракцій, збільшується. Збільшення тиску в
парогазовому просторі призводить до спрацювання дихального клапану
встановленому в резервуарі і виходу пароповітряної суміші до навколишнього
середовища. При цьому важливе значення має ступінь заповнення резервуара
нафтопродуктом і пов’язаний з нею об’єм газового простору. «Великі дихання»
виникають під час витиснення пароповітряної суміші до навколишнього
середовища у процесі заповнення нафтопродуктом резервуара. При цьому об’єм
газового простору зменшується, спрацьовує дихальний клапан. Об’єм «великого
дихання» приблизно відповідає кількості нафтопродукту, що потрапив до
резервуара. Втрати у разі «великих дихань» зростають під час збільшення кількості
циклів «приймання – відвантаження» резервуарів і залежать від кліматичної зони.
Основне джерело забруднення на АЗС – «великі дихання», в загальному об’ємі
викидів шкідливих речовин вони складають біля 40%, що інколи створює в робочій
зоні АЗС максимальні разові концентрації, які перевищують ГДК.
Польових досліджень стану повітря на ділянці ДПТ не проводилось.
Враховуючи локальний масштаб території проектування, відсутність господарської
діяльності пов’язаної з викидами небезпечних сполук та переважний напрямок
вітрів (рис. 2.6), стан атмосферного повітря на ділянці ДПТ майже повністю
залежить від зовнішніх чинників, переважно руху транспорту.
Відсутність стабільного твердого покриття та його зношення на прилеглій
вулично-дорожній мережі як в існуючому стані, так і в найближчій перспективі
сприятиме підвищенню рівня забруднення повітря вихлопними газами та пилом.
Основними шкідливими речовина, що містяться у відпрацьованих газах
двигунів транспортних засобів є: оксид вуглецю (СО) - четвертий клас небезпеки;
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вуглеводні (СН) - четвертий клас небезпеки; діоксид азоту (NO2) - третій клас
небезпеки; сажа - третій клас небезпеки; сірчистий ангідрид - третій клас
небезпеки.
Якісний та кількісний склад викидів залежить від інтенсивності руху, видів
транспортних засобів та визначається на подальших етапах проектування.
Негативний вплив на здоров'я. Окис вуглецю (СО) має типову "тривалість
життя" в атмосфері Землі, що складає кілька місяців. Згодом газ реагує з киснем
(O2), утворюючи вуглекислий газ (СО2). Підвищений рівень оксиду вуглецю міцно
зв’язується з гемоглобіном й утворює карбоксигемоглобін і тим самим зменшує
кількість кисню, що переноситься кров’ю. Як наслідок, життєво важливі органи не
отримують достатню кількість кисню. Для немовлят, вагітних жінок чи людей з
хворобами дихальних шляхів це критично. Крім того, високий рівень СО може
впливати на координацію та концентрацію уваги.
Діоксид азоту (NO2) – спричиняє сильну подразнювальну дію на слизові
оболонки дихальних шляхів. Діоксид азоту спричиняє сенсорні, функціональні й
патологічні ефекти: почуття сухості та першіння в горлі, послаблення нічного зору,
важкість дихання тощо. Він здатний глибоко проникати в легені та пошкоджувати їх
тканини.
Сірчистий ангідрид може спричиняти порушення вуглеводного і білкового
обміну, пригнобленні окислювальних процесів в головному мозку, печінці,
селезінці, м'язах. Дратує кровотворні органи. Гостре отруєння характеризується
роздратуванням слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів, бронхів.
Для очищення повітря рекомендується висаджувати нові дерева вздовж
автомобільної дороги, і не нівечити старі. Бажано обирати породи дерев, які
фотосинтезують (тобто утилізують вуглекислий газ та дають кисень) цілий рік.
При експлуатації автозаправних станцій повинні виконуватися екологічні
вимоги, визначені природоохоронним законодавством та діючими нормативними
технічними документами з охорони навколишнього середовища [Івасенко В.М.
Вдосконалення методів та засобів вимірювання концентрації шкідливих речовин у
викидах автозаправних станцій]. Виробнича діяльність АЗС не повинна призводити
до забруднення навколишнього природного середовища (повітря, поверхневих
вод, ґрунту) шкідливими речовинами вище допустимих норм. Для зменшення
забруднення ґрунтової системи і викидів забруднюючих речовин в атмосферу із
джерел забруднення АЗС рекомендується: а) Підтримувати в повній технічній
справності резервуари, технологічне обладнання та. Забезпечувати їх
герметичність; б) Підтримувати технічну справність дихальних клапанів, своєчасно
проводити на них технічне обслуговування та відповідні регулювання; в)
Забезпечувати герметичність зливних та замірних пристроїв, люків оглядових та
зливних колодязів, в тому числі і при проведенні операцій зливу нафтопродуктів у
процесі їх зберігання; г) Здійснювати злив нафтопродуктів з автоцистерн тільки із
застосуванням герметичних швидкорознімних муфт (на автоцистерні та резервуарі
АЗС); д) Не допускати переливів і розливів нафтопродуктів при заповненні
резервуарів і заправці автотранспорту; з) Обладнати резервуари з бензином
газовою обв'язкою; ж) Обладнати резервуари АЗС і паливороздавальні колонки
системами (установками) уловлювання (відведення), рекуперації парів бензину; е)
Підтримувати в справності лічильно-дозуючі пристрої, пристрої для запобігання
переливу, системи забезпечення герметичності процесу слива, системи
автоматизованого вимірювання кількості зливаються нафтопродуктів в одиницях
маси (обсягу), а також пристрої трубопроводу після закінчення операції зливу.
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2.8.1. Прогнозовані зміни стану атмосферного повітря, якщо документ
не буде затверджено
Значних змін в обсягах викидів в атмосферу не передбачається. Детальний
прогноз змін стану атмосферного повітря можливий за умови отримання аналізів
зразків повітря у місцях впливу об’єктів, зазначених в п. 2.8.
2.9. Електромагнітне забруднення
Електропостачання здійснюється від ЛЕП 0.4 (охоронна зона 4 м), що
проходить неподалік.
Лінії електропередачі, перш за все, створюють в навколишньому середовищі
електричне поле, напруженість якого знижується в міру віддалення від них.
Електричне поле ЛЕП до 110 кВТ не здійснює значного шкідливого впливу на
людину.
2.9.1. Прогнозовані зміни стану довкілля від впливу електромагнітного
забруднення, якщо документ не буде затверджено
За умови збереження існуючого просторового планування території змін в
інтенсивності та площі впливу не передбачається. Істотного впливу на здоров’я
мешканців селища та прилеглих територій до ділянки ДПТ електромагнітне
забруднення не матиме.
2.10. Відходи
Збирання та вивезення побутових відходів у межах території здійснюються
юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування
на конкурсних засадах.
При експлуатації АЗС та АЗГП можливе утворення наступних відходів:
відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн.; відходи, одержані в
результаті прибирання вулиць, місць загального використання, інше; абсорбенти
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (промаслений пісок); залишки очищення
резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти (нафтозалишки); пакувальні
матеріали пластмасові зіпсовані, відпрацьовані або забруднені (промаслене
ганчір'я).
2.10.1. Прогнозовані зміни стану довкілля від впливу поводження з
відходами, якщо документ не буде затверджено
Збільшення відходів, що продукуються не передбачається.
2.11. Перенесення забруднюючих речовин із дощовими водами
Основними чинниками впливу, забруднення від яких поширюється через
перенесення речовин із дощовими водами є місцева автомобільна дорога та АЗС
на ділянці розроблення ДПТ та АЗС на західній ділянці від території ДПТ.
Паливно-мастильні матеріали та рештки гуми шин разом із дощовими водами
змиваються по поверхні, де формують зону підвищеної концентрації, зумовлену
рельєфом, а також просочуються в ґрунт і підземні води. В залежності від
фізико-хімічних властивостей ґрунту та забруднюючих речовин, негативний вплив
має різну силу.
Для визначення основних напрямків міграції забруднення із дощовими
водами було проведено аналіз рельєфу території.
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Рис. 2.11. Акумуляція дощових вод на території території детального
плану
На рис. 2.11 зображено загальну схему аккумуляції дощових вод, зумовлену
рельєфом території. Дощові води з території акумулюються в двох напрямках — на
північ від АЗС в сторону прилеглих ділянок,призначених для ведення с/г
господарства, та на схід від ділянки в сторону земельної ділянки, яка згідно даних
ДЗК призначення для житлової забудови (згідно даних map.land.gov.ua). Ці дані є
основою для подальшого аналізу впливу зазначених вище об’єктів території.
Враховуючи специфіку виробничих процесів, основним видом забруднення,
що переноситься таким шляхом, є паливно-мастильні матеріали, що потрапляють
в довкілля внаслідок експлуатації автотранспорту.
Індикатори для моніторингу стану довкілля, що враховують специфіку даних
об’єктів та методи проведення досліджень наведено у розділі 10 — “Заходи,
передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення”.
2.11.1 Прогнозовані зміни стану довкілля від забруднення ґрунтів і
поверхневих вод чинниками, зазначеними в (2.11.) якщо документ не буде
затверджено
Значних змін в обсягах та структурі шкідливих речовин за даним типом
впливу не передбачається. Прогнозується кумулятивний вплив такого
забруднення на довкілля через накопичення в зонах векторного впливу від
автомобільної дороги та діючої АЗС.
Для визначення обсягів існуючого забруднення необхідно провести
додаткові польові дослідження.
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2.12. Деградація ґрунтів через водну та вітрову ерозію
Лімітуючим фактором, який виключає активацію і протікання ерозійних
процесів є рослинність. Тому ризики водної і вітрової ерозії приурочені до ареалів,
які або не мають рослинного покриву (напр., зриті ділянки), або періодично
залишаються без рослинності (рілля, городи).
Вітрова та водна ерозії на території детального плану відсутні через
наявність стабільного рослинного покриву на більшій частині ділянки.
2.13. Характеристика поточного стану історико-культурного фонду
На території детального плану відсутні об'єкти та території, віднесені до
історико-культурної спадщини. Територія детального плану не потрапляє в
охоронну зону від об'єктів історико-культурної спадщини.
2.13.1 Прогнозовані зміни стану довкілля та історико-культурного
фонду якщо документ не буде затверджено
Існуюча діяльність на території ДПТ не передбачає впливу на
території, віднесені до історико-культурного фонду. Змін в історико-культурному
фонді не передбачається.
2.14. Підсумки
Зазначену в цьому розділі інформацію систематизовано у вигляді наведеної
нижче таблиці із переліком чинників негативного впливу та компонентів довкілля,
для яких такий вплив є суттєвим.
Таблиця. 2.8.
Компоненти, що зазнають негативного впливу
Компоненти, що зазнають негативного впливу

Чинники
Атмосф Поверх
негативного
ерне
неві
Ґрунтові
впливу
повітря води
води
забрудн
ення
повітря
викидам
и
транспо
Зі
сторони рту,
доріг
та шумове
ділянок
з забрудн
твердим
ення.
покриттям
АМ, АЗ Зі
сторони
ліній
електропере
дачелектромагні
тне
випромінюва
ння.
-

-

Підземні
води

інфільтра
ція
забрудню
вачів
із ДВ

-

-

Види і
біотопи

Ґрунти

Образ
ландшаф
ту

Клімат

зниження
якості
ландшафт
у
через
утворенн шумове
шум
і
я
полів забрудне викиди,
забрудне ння,
фрагмент
ння
хімічне
ація
викидами забрудне ландшафт викиди
транспор ння, АМ, у. АМ, АЗ, парников
ту, АМ
АЗ
Р.
их газів, Т

-

-
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зі
сторони АМ
поводження
відходами
від планової
діяльності

-

ДВ

-

ДВ

зі
сторони
планової
діяльності
АЗС

інфільтра ДВ
ція ДВ

АМ, ДВ

ЕЗ,
зниженн
я якості
ландшаф
ту через
поширен
ня
неприєм
них
запахів,
візуальн
ий вплив

ДВ

ЕЗ

Т, АМ

ДВ

Т,АМ

ДВ - дощові води,
АМ - атмосфера (механічне перенесення впливу, запахи та механічні частинки),
АЗ - Атмосфера (звукове навантаження),
Е - електромагнітне випромінювання,
С - світлове забруднення,
ЕЗ - естетичне забруднення, Т - теплове забрудненн,
Р - прямий механічний вплив (руйнування)

Згідно викладених в таблиці 2.8 даних, факторами впливу, що найбільше
впливають на довкілля є автомобільний транспорт та можливі відходи від планової
діяльності АЗС. Компонентами довкілля, що зазнають найбільшого впливу є ґрунти
та атмосферне повітря.
Основними каналами передачі зазначеного впливу є дощові води та
атмосферне повітря.
На зазначені фактори впливу, компоненти довкілля та канали передачі
впливу буде звернуто увагу даного документу.
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення

та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень)
Вплив від частини видів діяльності, що присутні на території детального
плану поширюється за межі його території. Нижче наведено перелік таких видів
діяльності та описано їх вплив. Зазначену інформацію систематизовано у вигляді
наведеної в кінці розділу таблиці із переліком чинників негативного впливу та
компонентів довкілля, для яких такий вплив є суттєвим.
3.1. Акустичне забруднення
Згідно інформації, викладеної в п.2.6. вплив акустичного забруднення на
території поза межами проектної території не впливає на житлові території та
об'єкти природно-заповідного фонду. Допустимі рівні шуму на межі визначеної
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санітарної зони не повинні перевищувати показників санітарних норм, значення
яких наведені у ДБН В.1.1-31-2013.
3.2. Забруднення атмосферного повітря
Основними забруднювачами атмосфери є автомобільний транспорт.
Автомобільна дорога проходить транзитно через ДПТ, тому відповідно
викиди та забруднення від неї поширюються на всі території, через які вона
проходить.
Передбачається, що вплив від викидів АЗС поширюється
в межах
санітарно-захисної зони АЗС - 50 метрів, оскільки польові заміри повітря не
проводилася.
Вплив таких викидів вважається локальним. Зазначений вплив поза межами
проектної
території
не
впливає
на
житлові
території
та
об'єкти
природно-заповідного фонду.
3.3. Горизонтальна міграція шкідливих речовин із дощовими водами
У середньостроковій перспективі на прилеглих ділянках ймовірне
забруднення побутовими стоками під час обслуговування автотранспорту та під
час заправки автомобілів на АЗС. Скидання стічних вод у водні об’єкти відсутнє.
3.4. Електромагнітне забруднення
Інформацію про електромагнітне забруднення було викладено в п.2.8, Даний
вид забруднення не призводить до значного впливу на здоров’я людей та об’єкти
природно- заповідного фонду за межами ДПТ.
3.5. Проблеми поводження з відходами
Інформацію щодо поводження з відходами було викладено в п.2.9. Вплив
даного фактору на території, прилеглі до ДПТ відсутній. При цьому є негативний
кумулятивний вплив, пов’язаний із накопиченням несортованих відходів на
сміттєзвалищах ТПВ.
3.6. Вплив на об’єкти природно-заповідного фонду та рекреаційні
території поза межами ДПТ
На території та в безпосередній близькості із територією розроблення ДПТ
відсутні об'єкти ПЗФ, Смарагдової мережі або місця осередку цінних видів рослин
чи тварин. Функціонування об'єктів в межах ДПТ в умовах існуючого використання
території не чинить тиск на перелічені об'єкти.
3.7. Підсумки
Зазначену інформацію систематизовано у вигляді наведеної нижче таблиці із
переліком чинників негативного впливу та компонентів довкілля, для яких такий
вплив є суттєвим.
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Таблиця. 3.1.
Компоненти поза межами ДПТ, що зазнають негативного впливу
Компоненти, що зазнають негативного впливу
Чинники
Атмосфе
негативного рне
Поверхне Ґрунтові
впливу
повітря
ві води
води
забрудне
ння
повітря
викидами
транспор
Зі сторони ту,
доріг
та шумове
ділянок
з забрудне
твердим
ння. АМ,
покриттям
АЗ
Зі сторони
ліній
електропер
едачелектромагн
ітне
випромінюв
ання.
зі сторони АМ
поводженн
я відходами
від
планової
діяльності

зі сторони
планової
діяльності
АЗС
Т, АМ

Підземні
води

інфільтра
ція
забрудню
вачів
із
ДВ
-

Ґрунти

Образ
Види
і ландшаф
біотопи
ту
Клімат

зниження
якості
ландшафт
у
через
утворенн шумове
шум
і
я
полів забрудне викиди,
забрудне ння,
фрагмент
ння
хімічне
ація
викидами забрудне ландшафт викиди
транспор ння, АМ, у. АМ, АЗ, парников
ту, АМ
АЗ
Р.
их газів, Т

-

-

-

-

-

ДВ

інфільтра ДВ
ція ДВ

АМ, ДВ

ЕЗ,
зниженн
я якості
ландшаф
ту через
поширен
ня
неприєм
них
запахів,
візуальн
ий вплив

-

ДВ

-

ДВ

ЕЗ

ДВ

-

візуальни
й вплив,
ЕЗ
-

Т,АМ

ДВ - дощові води,
АМ - атмосфера (механічне перенесення впливу, запахи та механічні частинки),
АЗ - Атмосфера (звукове навантаження),
Е - електромагнітне випромінювання,
С - світлове забруднення
ЕЗ - естетичне забруднення
Т - теплове забрудненн
Р - прямий механічний вплив (руйнування)

Згідно викладених в таблиці 3.1 даних, факторами впливу, що найбільше
впливають на довкілля є автомобільний транспорт та можливі відходи від планової
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діяльності АЗС. Компонентами довкілля, що зазнають найбільшого впливу є ґрунти
та атмосферне повітря.
Основними каналами передачі зазначеного впливу є дощові води та
атмосферне повітря.
На зазначені фактори впливу, компоненти довкілля та канали передачі
впливу буде звернуто увагу даного документу.

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)
4.1. Екологічні проблеми
Екологічними проблемами та ризиками впливу на здоров’я людини, які
визначено в пп. 2 та 3 і які має врахувати детальний план території є:
● Акустичне забруднення від автомобільних доріг, яке негативно впливає на
емоційний та фізичний стан працівників [Удосконалення критеріїв гігієнічної
регламентації та оцінки шуму від внутрішніх джерел високоповерхових житлових
будинків [Текст] : автореф. дис. канд. біол. наук : 14.02.01 / Шумак Оксана Василівна ;
ДУ "Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". - К.,
2011. - 21 с. : табл., рис.];
● Руйнування екосистем та зменшення біорізноманіття внаслідок інтенсивної
господарської діяльності. Основні фактори впливу на цей компонент - транспорт,
що є джерелом шумового і хімічного забруднення
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під
час підготовки документа державного планування
5.1. Міжнародні зобов’язання щодо СЕО
Основними міжнародними зобов’язаннями щодо СЕО є протокол про
стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу
на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо),
ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива
2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє
середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною
та ЄС, а також Конвенція ООН з біологічного різноманіття, Рамкова конвенція про
зміну клімата, Паризька кліматична угода.
Згідно ст. 28 Закону України “Про основи містобудування”, якщо міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про
містобудування, то застосовуються правила міжнародного договору.
Основними нормативно-правовими документами України у сфері зміни
клімату є:
Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату,
Закон України від 29.10.1996 № 435/96 «Про ратифікацію Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату» ,
Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату ,
Закон України від 04.02.2004 № 1430-IV «Про ратифікацію Кіотського
протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату»,
Паризька угода,
Закон України від 14.07.2016 № 1469-VIII «Про ратифікацію Паризької угоди»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 980-р «Про
схвалення Очікуваного національно-визначеного внеску України до проекту нової
глобальної кліматичної угоди»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р «Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 878-р «Про
затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».
5.2. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, встановлені на державному
та інших рівнях
Виходячи з п. 5.1, при розробленні документу державного планування будуть
враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього
середовища та здоров’я людей, зокрема:
● Земельний кодекс України;
● Водний кодекс України;
● Лісовий кодекс України;
● Закон “Про основи містобудування”;
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● Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;
● Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року»;
● Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону
України "Про Генеральну схему планування території України”;
● ДБН Б.2.2-12-2019 Планування і забудова територій;
● Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10.04.2006 N 105 Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах України.
● Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;
● Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою
Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року №1099-VIII;
● Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений
Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;
● Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014
р.№385.
5.3. Узгодженість ДДП із цілями документів вищого рівня
Ділянка ДПТ згідно діючого генерального плану с. Оболоння знаходиться в
зоні земель транспортної інфраструктури. На даний час на території ділянки
розташований АГЗП малої потужності. Проектні рішення передбачені детальним
планом щодо реконструкції існуючої АЗС узгоджуються з рішеннями генерального
плану с.Оболоння Долинського р-ну Івано-Франківської обл., розробленого
державним проектним інститутом “Діпромісто” в 2003 р.
Рішення ДПТ щодо реконструкції існуючої АЗС корелюються із стратегічною
ціллю 2 “Розвиток інфраструктури області”, операційної цілі 2.1 підзадачі 2.1.4
“Розвиток придорожньої інфраструктури, в т.ч. для людей з інвалідністю” Стратегії
розвитку
Івано-Франківської
області
на
2021-2027
роки

[https://orada.if.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D
0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%86%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1
%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.pdf ].
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Таблиця 5.1
Узгодженість основних положень детального плану з пріоритетами
використання території, визначеними Генеральним планом с. Оболоня
таСтратегії розвитку Долинського субрегіону на період до 2027 року
[https://dolyna.if.ua/doc/rishennya-sesiji/pro-stratehiyu-rozvytku-dolynskoho-subrehion/]
Пріоритети використання території
1

2

Забезпечення Зменшення
сталого
забруднення
розвитку села водного
басейну та
підземних
вод

ТРАНСПОРТ ТА
ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ
МЕРЕЖА
Будівництво
дорожньої-транспортної
мережі та облаштування
інженерної
інфраструктури в межах
ДПТ.
Реконструкція АЗС
ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
упорядкуванням та
озелененням
санітарно-захисних зон
АЗС згідно пп.5.12;
5.13 ДСП 173-96;
ІНЖЕНЕРНА
ІНФРАСТРУКТУРА ТА
ІНЖЕНЕРНА
ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ
проведення процедури
вертикального
планування території для
якісного відведення
поверхневих вод по
спланованій поверхні до
дощеприймальних
лотків, через
бензомаслоуловлювачі, і
далі, в локальні очисні
споруди дощових стоків,

3

4

Покращення
стану
благоустрою в
населеному
пункті,
розробка
системи
поводження з
твердими
побутовими
відходами

вирішення
проблем
незадовільного
стану зеленого
господарства в
населених
пунктах,
лісозахисних
насаджень, у
тому числі у
водоохоронних
зонах

Поліпшення
стану
охорони
атмосферно
го повітря

+

+

0

0

+

+

+

0

0

+

+

+

0

0

+

++

+

0

+

-

++

+

0

+

-

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0
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відведення
господарсько-побутових
стоків у закриту
внутрішньо майданчикову систему
господарсько-побутової
каналізації та їх очистки
на запроектованих
локальних очисних
спорудах біоочистки
реконструкція та
розширення мереж
централізованого
водопостачання та
водовідведення (в межах
ДПТ)

+

+

+

+

+

5.4. Процедура ОВД
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі
прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами
другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на
довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Детальним планом передбачається реконструкція існуючої АЗГП та
будівництво об’єктів АЗС - резервуарів для зберігання нафтопродуктів та
скрапленого газу що відповідає пункту 4 частини 3 статті 3 згаданого закону
(зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу
сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого
газу), а отже планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».
5.5. Результати розгляду заяви про обсяг СЕО
За результатами розгляду заяви про обсяг стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування було отримано пропозиції від управління
екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, які враховано під час
складання звіту, зокрема:
1. “При складанні Звіту про СЕО рекомендуємо врахувати вимоги розділу 10.8
“Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних
засобів” ДБН Б.2.2.-2019 “Планування та забудова територій” ….” - зазначені
вимоги враховано в проекті Детального плану та в цьому Звіті розділі 6;
2. “...встановлення розміру санітарно-захисної зони об'єкта в врахуванням
вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від
19.06.1999 р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.1996
р. № 379/1404” - зазначені вимоги враховано в проекті Детального плану та
в цьому Звіті підрозділі 6.3;
3. “проведення процедури оцінки впливу на довкілля в процесі прийняття
рішень про впровадження такої планової діяльності відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля””- зазначені вимоги враховано в в
цьому Звіті підрозділі 5.4;
4. “заходи спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів на
довкілля, в тому числі: атмосферне повітря, поверхневі та підземні води,
Даний твір є об’єктом авторських прав. © Юлія Максимова, Олексій Бойко.
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грунти, визначити шляхи поводження з відходами” - зазначені вимоги
враховано в проекті Детального плану та в цьому Звіті розділі 6;
5. “заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель,
запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів та
недопущення підтоплення території” - зазначені вимоги висвітлено та
враховано в проекті Детального плану;
6. “заходи щодо зменшення негативного впливу на рослинний і тваринний світ,
об'єкти природно-заповідного фонду, репрезентативні та унікальні наявні
комплекси, а також запобігання негативного впливу на здоров'я населення” зазначені вимоги враховано в проекті Детального плану та в цьому Звіті
розділі 6.
5.6. Результати громадських обговорень та консультацій з органами
виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки
Під час громадських обговорень у процесі стратегічної екологічної оцінки від
громадськості зауваження не надійшли.
Під час консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної
екологічної оцінки надійшли зауваження, наведені нижче.
Від департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА надійшли
зауваже лист № 886/07-36/50, зокрема:
Відсутня дата затвердження і погодження на завданні на розроблення
детального плану території.
Відповідно до графічних матеріалів ДПТ (експлікація будівель та споруд),
одна із колонок розташована за межами червоної лінії дороги.
“ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” втратив чинність
01.10.2019 року. Привести у відповідність.” - згідно даних, наведених на сайті
Верховної Ради України станом на квітень 2021 року ДБН Б.2.4-1-94 є діючим.
Посилання на відомості про ДБН Б.2.4-1-94 на сайті Верховної Ради https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006307-94#Text.
“У Звіті графічні матеріали та карти (рис.2.9-2.11) неінформативні, оскільки
виконані чорно-білим друком, а підписи до них описують графіки відповідно до
кольорів. Привести у відповідність.” - Зазначені рисунки рис.2.9-2.11 звіту про
стратегічну екологічну оцінку в оригіналі Звіту, в тому числі в електронному
варіанті, який також був надісланий в пакеті документів до Міністерства, виконані в
кольоровому варіанті.
“Надати роз'яснення, про яку ТЕЦ в с. Оболоня Долинського району
Івано-Франківської області йде мова у Звіті.”- В розділі 2.1.1.1 зазначалося про вплив
викидів від ТЕЦ, які розташовані в Івано-Франківській області. В Звіті про
стратегічну екологічну оцінку в підрозділі 2.1.1.1 наведено уточнюючу інформацію з
метою уникнення неоднозначного трактування.
“У п.2.1.1.2 Звіту некоректно вказане посилання на регіональну доповідь про
стан навколишнього середовища за 2018 рік (далі Доповідь), оскільки в доповіді
відсутні дані про появу в області “нових інвазивних видів рослин і тварин, шкідників
і алергенів”.” - наведені відомості уточнено з даними Регіональної доповіді про стан
навколишнього середовища за 2019 р.
“Звіт виконаний у 2020 році, поданий на розгляд 01.03.2021 року на основі
даних регіональної доповіді про стан навколишнього середовища за 2018 рік за
наявності на сайті обладміністрації доповіді за 2019 рік.” - На момент підготовки
звіту про стратегічну екологічну оцінку на сайті обладміністрації була доступна
Доповідь за 2018 рік. Звіт скореговано згідно з новими даними, зокрема Доповіді за
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2019 рік.
“Звіт містить противоречиві дані щодо планової діяльності (нове будівництво
чи реконструкція).” - враховано.
У підрозділі “Стан здоров'я” описано динаміку захворюваності населення в
області
в цілому. Окрім того, повідомляємо, що показники загальної
захворюваності та захворюваності за більшістю основних класів хвороб в Україні
та області не визначають з 2018 року. Доопрацювання з урахуванням показників
стану здоров'я Долинського району.
“Підрозділ 2.1.3. написаний за показниками забруднення повітря в цілому по
області. Планова діяльність матиме локальний вплив. Тому рекомендуємо
використовувати показники ближнього пункту визначення якості повітря.” Зазначені відомості доповнено у звіті про стратегічну екологічну оцінку підрозділ
2.1.3.
“Твердження Звіту про відсутність відходів не відповідає проекту ДПТ.
Привести у відповідність.” - У Звіті про стратегічну екологічну оцінку наведено
відомості про можливий склад відходів від планової діяльності на існуючий та
проектний стан. Відомості про детальні характеристики проектних об'єктів, які б
дали можливість розрахувати передбачуваний об'єм відходів на даному етапі
проектування - відсутні, та такі відомості повинні бути розраховані на подальших
етапах проектування. У Звіті про стратегічну екологічну оцінку інформація про
“відсутність відходів” не зазначається.
“Звіт не відповідає проекту ДПТ в частині наявності поблизу житлової
забудови. Привести у відповідність.” - На графічних матеріалах детального плану
відображено розташування житлової будівлі поруч із територією розроблення
ДПТ. У Звіті про стратегічну екологічну оцінку враховано розташування житлового
будинку поруч із територією розроблення ДПТ, зокрема в розділах 2 та 6.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньота довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
6.1. Загальна інформація
Детальний план території (ДПТ) для нового будівництва автозаправної
станції розташований по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району
Івано-Франківської області (в північно-західній частині села Оболоння) і примикає
до автодороги Н10 Стрий-Чернівці, яка має національне значення.
На даний час на території ділянки розташований АГЗП малої потужності.
Земельна ділянка з розташованими на ній спорудами АГЗП, щодо якої
розробляється проект детального плану території (ДПТ), на даний час знаходиться
у приватній власності ТзОВ “Класік-Форм” згідно з договором купівлі-продажу і з
витягом з Державного реєстру речових прав (№ 210732575). Згідно з витягом з
Державного
земельного
кадастру
ділянка
має
кадастровий
№
2622084501:01:010:0023 і призначена для розміщення і експлуатації будівель і
споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для
обслуговування автозаправок. Крім зазначеної ділянки до території АЗС
планується долучити частину території площею 0,0609 га, яка належить до земель
сільської ради с. Оболоння і згідно генплану має функціональне призначення
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території транспортної інфраструктури, що підтверджується даним проектом ДПТ.
Станом на сьогодні дана територія є частково забудованою. На ній знаходяться
операторна з навісом, газова колонка, вбиральня, цистерни з пальним,
інформаційне табло.
В цьому розділі розглядаються наслідки реалізації детального плану, зокрема
в контексті вирішення основних екологічних проблем, перелічених в р. 4 .
Результат аналізу проектних заходів підсумовано в кінці цього розділу,
таблиці «Ймовірна оцінка впливу на довкілля».
Далі проаналізовано, яким чином заплановані дії впливатимуть на
навколишнє середовище і наскільки значним або критичним є такий вплив,
виходячи із природних особливостей місцевості.
Проектом передбачається розміщення озеленення площею 1598 м2, площа
замощення - 2040 м2, площа забудови - 650 м2, площа озеленення - 1598 м2.
Таким чином близько 37% території ДПТ підпадають під озеленення за
рахунок озеленення ділянки проектування, близько 59% ділянки підпадає під
озеленення.
6.2 Акустичне забруднення
Зміни в шумовому навантаженні передбачаються на період будівельних
робіт за рахунок роботи двигунів машин та механізмів, що здійснюватимуть
монтажно-будівельні роботи та зварювальних апаратів тощо. Проведення
будівельно-монтажних робіт передбачається тільки у денний період доби та
матиме тимчасовий характер.
Основними джерелами шуму на об’єкті, що проектується є автомобільний
транспорт та технологічне обладнання (в тому числі витяжні системи, які є
малошумними до 50 ДБА).
Рекомендується
для
технологічного
обладнання
використовувати
звукоізолюючі прокладки.
В існуючій житловій забудові рівень шуму залишиться практично на тому ж
рівні, що й за існуючого стану (відстань до житлової забудови більше 50 м, вид
діяльності не змінюється, проводиться реконструкція, яка передбачає підвищення
якості дорожнього покриття в межах ДПТ та виробничих будівель).
Визначення потенційного рівня шуму в перелічених випадках можливе за
умови наявності більш докладної інформації про запроектовані об'єкти.
6.3. Забруднення атмосферного повітря
Забруднення від АЗС відбувається за рахунок попадання в атмосферне
повітря випаровувань палива, зокрема під час заправки ємностей АЗС від цистерн
заправників; зберігання палива в емкостях; під час безпосередньої заправки
автомобілів.
На території АЗС та комплексу придорожнього сервісу в цілому можливі
викиди вихлопних газів від автомобільного транспорту, зокрема оксиду азоту (3
клас небезпеки), оксиду вуглецю (4 клас небезпеки), діоксиду сірки (3 клас
небезпеки), сажі (3 клас небезпеки), двоокису вуглецю (4 клас небезпеки) та інших.
Склад та кількість небезпечних речовин має уточнюватися на наступних етапах
проектування та за наявності більш детальної інформації про об'єкт проектування.
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.8.27 розмір СЗЗ від джерела забруднення АЗС
усіх типів встановлюється за розрахунками хімічного забруднення атмосферного
повітря викидами, але не менше 50 метрів.
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Зважаючи на те, що розрахунок якісного та кількісного складу викидів, а
також побудова схем його розсіювання виконується на послідуючих етапах
проектування за наявності докладної інформації про об'єкти проектування, а також
рекомендації ДБН Б.2.2-12:2019 п.14.11.6, що “при розробленні документації з
просторового планування слід приймати нормативні СЗЗ до об'єктів транспортної
інфраструктури...” на даному етапі приймається розмір СЗЗ в 50 метрів від
підземних резервуарів для пального, з подальшим її уточненням.
Згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів (ДСП 173-96) п.5.3., відстань від автозаправних станцій з
підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих
дошкільних
закладів,
загальноосвітніх
шкіл,
шкіл-інтернатів,
лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських
будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід
приймати
за
розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими
викидами АЗС, але не менше 50 м.
Додаткові відомості щодо можливих джерел викидів від діяльності АЗС
викладено в п.2.7. цього Звіту.
На рис.6.1. зображено санітарно-захисну зону від проектних об’єктів згідно
зазначених вище вимог ДСП 173-96 та ДБН В.2.5-20:2019, зокрема
санітарно-захисні зони від підземних резервуарів скраплених вуглеводневих газів
складає 30 метрів, від резервуарного парку пального та ПРК - 50 метрів.
Житлова забудова в санітарно-захисні зони не потрапляє. Площа території,
яка потрапляє під СЗЗ складає близько 1,3 га. Площа озеленення території в межах
ділянки - 1598 м2.
Таким чином близько 37% території ДПТ підпадають під озеленення за
рахунок озеленення ділянки проектування, близько 59% ділянки підпадає під
озеленення.

рис.6.1.
Пальне, яке використовується на АЗС, має відповідати вимогам діючого
законодавства,в тому числі ДСТУ 4063-2001. Бензини автомобільні.
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В період будівельно-демонтажних робіт викиди забруднюючих речовин в
атмосферу можуть здійснюватися від місць проведення земляних, зварювальних та
лакофарбових робіт, при роботі автотранспорту, що здійснює будівельно-монтажні
роботи.
Так при електрозварюванні в атмосферу можуть викидатись такі речовини:
заліза оксид, марганець та його сполуки, кремнію діоксид, фториди добре та
погано розчинні неорганічні, фтористий водень, азот діоксид,оксид вуглецю.
При фарбувальних роботах в атмосферу можуть викидатся уайт-спірит,
ксилол.
При роботі двигунів автотранспортних засобів виділяються такі забруднюючі
речовини:азоту діоксид, азоту оксид, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, метан,
бенз(а)пірен, НМЛОС, вуглецю діоксид.
При здійсненні земляних робіт в атмосферне повітря можуть потрапляти пил
неорганічний, що містить діоксид кремнію, в %, 70-20.
Викиди забруднюючих речовин при здійсненні будівельно-монтажних робіт
носять тимчасовий характер. Точний розрахунок викидів забруднюючих речовин
при виконання будівельних робіт має виконуватися на наступних етапах
проектування.
Проектом
детального
плану
передбачається
відведення
господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо - майданчикову
систему господарсько-побутової каналізації та їх очистки на запроектованих
локальних очисних спорудах біоочистки. Дощові води передбачено відводити з
території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків, через
бензомаслоуловлювачі, і далі, в локальні очисні споруди дощових стоків.
Зважаючи на передбачені проектні рішення технологічної частини проекту,
негативні зміни та шкідливий вплив на ґрунтовий шар максимально обмежений.
6.4. Можливе забруднення грунтів
Потенційними джерелами впливу на ґрунти під час проведення
будівельно-монтажних робіт є підвищення вологості ґрунтів за рахунок
асфальтування території, порушення природного стоку поверхневих вод за
рахунок планування території, траншейної прокладки різних комунікаційних мереж
тощо, випадкові проливи паливно-мастильних матеріалів.
З метою мінімізації шкідливого впливу на навколишнє природне середовище
в період будівництва для зменшення вказаного впливу повинно дотримуватися
чинне законодавство, а також рекомендується: будівельні матеріали, вийнятий
грунт та відходи будівництва тимчасово зберігатися на спеціально відведених
майданчиках; відходи від будівництва та надлишкового ґрунту для подальшої
утилізації, видалення, вторинної переробки, захоронення здійснювати спеціальним
транспортом, що запобігає розпорошенню відходів під час їх транспортування;
систематичне прибирання території від будівельних відходів тощо.
Згідно інформації пояснювальної записки документа державного планування,
рекомендовано територію АЗС спланувати так, щоб унеможливлювати розтікання
пролитого палива як на території АЗС, так і за її межами. Для цього на території
АЗС необхідно влаштовувати водонепроникне покриття проїзної частини, а також
технологічних майданчиків. На в’їздах і виїздах з території АЗС передбачати в
проекті вертикального планування похилі підвищення не менше як на 0,2 м або
дренажні лотки для відведення забруднених атмосферних опадів в очисні споруди.
Лотки та воронки слід закривати металевими решітками.
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6.5. Міграція шкідливих речовин із дощовими водами
Проектними рішеннями в території детального плану передбачено
будівництво АЗС. Слід приділити особливу увагу організації будівельних робіт. Вони
мають проводитись кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог ДБН
А.3.1-5-2016.
Основними чинниками впливу під час будівельних робіт є шум, забруднення
атмосфери пилом.
Після завершення будівництва, основними чинниками впливу, забруднення
від яких поширюється через перенесення речовин із дощовими водами, буде
антропогенна діяльність на проектній території, в першу чергу від роботи АЗС та
тимчасової автомобільної стоянки. Паливно-мастильні матеріали та рештки гуми
шин разом із дощовими водами змиваються по поверхні, де формують зону
підвищеної концентрації, зумовлену рельєфом а також просочуються в ґрунт і
грунтові води. Токсичні компоненти відпрацьованих газів і пари палива утворюють
в атмосфері смог, який, насичуючись парами води, осідає у вигляді туманів або
випадає з опадами (дощ, сніг), потрапляючи таким чином до ґрунту. Джерелами
забруднення можуть виступати й автомобілі, що перебувають (стоячі автомобілі)
на стоянках через випаровування парів палива із відкритих бензобаків, протікання
із картера, сальників та інших частин автомобіля тощо.
Для визначення основних напрямків міграції забруднення з дощовими
водами було проведено аналіз рельєфу території. На рисунку 6.2. зображено
векторні зони впливу від проектних об'єктів, які є найбільшими потенційними
забруднювачами.

Рис. 6.2. Напрямки перенесення забруднюючих речовин на проектний період
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Забруднення в грунтах від транспортних викидів поблизу та на
автозаправній станції нагромаджується поступово, залежно від кількості
автотранспорту, що проїжджає через прилеглу трасу, дорогу, магістраль та
заїжджає безпосередньо на АЗС, і зберігається дуже довго, навіть після ліквідації
дорожнього полотна (закриття дороги, траси, магістралі, або повна ліквідація
шляху та асфальтного покриття) (Franchuk, G. M., & Radomska, M. M. (2009).
Otsiniuvannia zabrudnennia gruntiv naftoprodukt amy vnaslidok diialnosti
avtozapravnykh stantsii. Visnyk NAU, 1(38), 46–49. [In Ukrainian].).
Різні хімічні елементи, особливо метали, що нагромаджуються у ґрунтах,
засвоюють рослини і через них по харчовому ланцюгу переходять в організм
тварин і людини.
Загроза забруднення ґрунтів та рослин залежить від виду рослин, форм хімічних
сполук у ґрунті, наявності елементів, що протидіють впливу важких металів і
речовин, які утворюють з ними комплексні сполуки, адсорбції десорбції, кількості
доступних форм цих металів у ґрунті та ґрунтово-кліматичних умов. Отже,
негативний вплив важких металів суттєво залежить від їх рухомості, тобто,
розчинності.
Індикатори для моніторингу стану довкілля, що враховують специфіку
перелічених об’єктів та методи проведення досліджень наведено у розділі 10.
6.6. Наслідки для довкілля та здоров’я населення від описаних вище
чинників
Короткострокові (1 рік)
Можливий вплив пов’язаний із накопиченням відходів будівництва,
розглянутий нижче.
Середньострокові (3-5 років)
Передбачається впровадження проектних заходів із переважанням
антропогенного впливу, описаного в 6.5.
Передбачається вплив на довкілля за вказаним каналом впливу під час
реалізації проектних рішень — реконструкцією будівель, влаштуванням твердого
покриття. Під час таких робіт можливі аварійні ситуації із викидами токсичних
речовин у довкілля,
причиною яких може бути недбалість виконавців,
недотримання правил ведення будівельних робіт, використання неякісних
матеріалів. Для попередження аварійних ситуацій потрібно неухильно
дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та правил ведення будівельних робіт,
діючих на час виконання таких робіт (зокрема ДБН А.3.1-5-2016 або іншого
аналогічного, що діятиме на той час).
Можливе забруднення грунтів нафтопродуктами від діяльності АЗС - через
відсутність або аварії систем очистки поверхневих стічних вод.
Об’єктами потенційного забруднення від господарської діяльності є
акваторія р. Сивка на захід від території детального плану.
У тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні
Прогнозується кумулятивний вплив на біотопи місцевих водних об’єктів, які
на даний час зазнають антропогенного тиску через забруднення води
пестицидами. Вторинним наслідком стане фрагментація біотопів.
Уточнення прогнозованих наслідків впливу можливе за умови отримання
достовірної інформації щодо етапів, термінів та обсягів впровадження проектних
заходів, а також виконання польових досліджень та регулярного моніторингу для
уточнення впливу розглянутих факторів. У разі виявлення не передбачених цим
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Звітом наслідків та для їх запобігання, Замовник має дотримуватись п. 1 ст. 17
Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.
Довгострокові (10-15 років )
Наявність на території ділянок з суцільним твердим покриттям
зумовлюватиме створення локальних теплових островів що негтивно
відображатиметься на робітників, зумовлюючи підвищення ризику утворення
серцево-судинних хвороб. Господарська діяльність збільшить фрагментацію
існуючих біотопів.
У тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні
Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних
наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, які достовірно
визначать масштаб та силу впливу розглянутих факторів.
Можливе забруднення грунтів нафтопродуктами від діяльності АЗС - через
відсутність або аварії систем очистки поверхневих стічних вод.
Тимчасовими наслідками впливу на довкілля та здоров’я людини
є локальний вплив на довкілля та здоров’я людини, що стосується робіт із
прокладання інженерних мереж, та будівництвом споруд. Для зменшення такого
впливу потрібно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та правил ведення
будівельних робіт, діючих на час виконання таких робіт (зокрема ДБН А.3.1-5-2016
або іншого аналогічного, що діятиме на той час).
Під час розробки планувальних рішень необхідно брати до уваги цінність
існуючих екосистем як невідовлювального природного ресурсу.
6.7. Забезпечення водопостачання на об'єкти ДПТ
Водопостачання реконструйованого об'єкту АЗС пропонується здійснювати
від запроектованого водопроводу. Остаточний вибір схеми та джерел
господарсько побутового та протипожежного водопостачання об’єкта, що
реконструюється, розрахунки господарсько-побутових витрат води пропонується
виконати на подальших стадіях проектування.
На подальших етапах проектування мають бути враховані положення п.7.8.
ДСП № 173, а саме “Підземні та
підруслові
води, що відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для
господарсько-питного водопостачання. Не допускається використання підземних
вод питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним
водопостачанням.”
Водоспоживання та водовідведення здійснювати згідно з діючим
природоохоронним законодавством України, в тому числі згідно ЗУ “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” ст.18, в тому
числі “Підприємства, установи, організації, що використовують водойми (у тому
числі моря) для скидання стічних, дренажних, поливних та інших забруднених вод,
повинні забезпечити якість води у місцях водокористування відповідно до вимог
санітарних норм. Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх
джерел встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним режимом.
Порядок встановлення і режим цих зон визначаються законодавством України.”
6.8. Електромагнітне забруднення
Електропостачання об’єкта, що реконструюється, передбачається від
існуючої електророзподільної системи згідно технічних умов експлуатаційних
служб. Блискавкозахист будівель та споруд повинен відповідати вимогам ДСТУ Б
В.2.5-38- 2008. Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ
вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.
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Електропостачання здійснюється від ЛЕП 0,4 кВТ ыз охоронною зоною в 4
метри.
Лінії електропередачі, перш за все, створюють в навколишньому середовищі
електричне поле, напруженість якого знижується в міру віддалення від них.
Електричне поле ЛЕП до 110 кВТ не здійснює значного шкідливого впливу на
людину.
6.8.1. Прогнозовані зміни стану довкілля від впливу електромагнітного
забруднення
Істотного впливу на здоров’я мешканців селища та прилеглих до ділянки ДПТ
територій електромагнітне забруднення не матиме.
6.9. Вплив на природно- заповідний фонд
На території розроблення ДПТ та на територіях, прилеглих до нього, об'єкти
ПЗФ відсутні. Вплив на об’єкти ПЗФ відсутній.
01.6.10. Поводження з відходами
В процесі реалізації проектних рішень, зокрема будівельних, демонтажних
робіт тощо можуть утворюватися тверді відходи, зокрема від будівельних
матеріалів, відходи лакофарбувальних матеріалів, господарсько-побутові відході
від життєдіяльності будівельного персоналу, бій кам'яно-цеглових матеріалів тощо.
Для перелічених твердих побутових відходів має бути забезпечено зберігання у
спеціальних місцях на період проведення робіт та забезпечення їх подальшого
вивезення та утилізації згідно вимог діючого законодавства.
6.10.1. Загальне накопичення побутових відходів
Відходи від діяльності АЗС переважно складатимуть газоподібні відходи (див.
п. 6.3) та рідкі відходи у вигляді стічних вод, які відводяться на очисні споруди. Об'єм
перелічених відходів визначається на основі докладних характеристик АЗС на
наступних кроках проектування. Відходи з території і побутові відходи від
діяльності АЗС викидаються в сміттєвий контейнер, який знаходиться на території
ділянки АЗС.
Власнику проектних об’єктів необхідно налагодити роздільний збір відходів,
що придатні для вторинної переробки, з їх подальшою реалізацією через пункти
прийому вторсировини. Для цього необхідне встановлення закритих контейнерів,
які унеможливлять намокання та розсіювання відходів по території.
Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших
видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи
сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії
на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
До небезпечних відходів належать такі, що мають такі фізичні, хімічні,
біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити
значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини
та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Перелік небезпечних відходів затверджено Наказом міністерства екології та
природних
ресурсів
України
№
165
від
16.10.2000.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-00].
Інші відходи, що підлягають утилізації мають вивозитись із території
спеціалізованим підприємствами, що одержали ліцензії на здійснення операцій у
сфері поводження з відходами.
6.10.2. Утворення відходів під час будівництва
Основними відходами, що створюватимуться під час будівельних робіт,
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будуть рештки металевих, полімерних конструкцій, бетон та будівельний розчин..
Фактичний обсяг таких відходів буде встановлено на подальших стадіях
проектування. Крім цього можливе утворення токсичних відходів ремонтних робіт
- лакофарбових матеріалів, запінювачів, тощо. Передача забруднення в
навколишнє середовище можлива із дощовими водам внаслідок неналежного
поводження з побутовим сміттям.
Для попередження такої загрози під час будівництва необхідно організувати
роботи таким чином, аби уникнути складування будівельного сміття на проектній
ділянці.
Враховуючи відсутність даних про об’єми та конструктивні особливості
будівель, розрахувати обсяг будівельних відходів, що створюватимуться внаслідок
будівництва потрібно на подальших стадіях проектування.
6.10.3 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
(узагальнення по періодам згідно викладених відомостей п.6.10)
Короткострокові (1 рік)
Істотних змін в порівнянні з існуючим станом, у тому числі для здоров’я
населення, не передбачається. Можливе тимчасове забруднення повітря
внаслідок будівельних робіт. Можливе забруднення грунтів паливно-мастильними
матеріалами, СПАР.
у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні
Вторинними наслідками антропогенної діяльності на проектній території
буде навантаження на довкілля у вигляді утворення будівельних та господарських
відходів, які утилізуватимуться на існуючих сміттєзвалищах регіону, без вторинної
переробки.
Середньострокові (3-5 років)
За умови реалізації проектних заходів передбачається незначне збільшення
обсягу утворення несортованих відходів. Уточнення прогнозованих наслідків
впливу можливе за умови отримання достовірної інформації щодо етапів, термінів
та обсягів впровадження проектних заходів, а також виконання польових
досліджень для уточнення впливу розглянутих факторів. У разі виявлення не
передбачених цим Звітом наслідків та для їх запобігання, Замовник має
дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.
У тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні
Вторинними та кумулятивними наслідками є накопичення побутових
відходів, що підлягають незворотній утилізації, у кількостях, вказаних в п. 6.10.1. Це
питання має бути вирішено в масштабі громади і області за допомогою розробки
та реалізації схем санітарного очищення території.
Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних
наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного
моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та за
потреби слугуватимуть підосновою для уточнення цілей та заходів документу
державного планування.
Довгострокові (10-15 років)
Забруднення
грунтів
паливно-мастильними
матеріалами у зонах
горизонтальної міграції, зумовленої рельєфом території. За умови реалізації
визначених документом державного планування заходів передбачається
зменшення зазначеного впливу на довкілля до норм, які є актуальними на час
прийняття такого документа.
у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні
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Основним довгостроковим наслідком реалізації проектних рішень є
незначне збільшення обсягу утворення несортованих відходів.
Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних
наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного
моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та за
потреби слугуватимуть для уточнення цілей та заходів документу державного
планування. Для такого аналізу доцільне створення на рівні місцевої громади
інформаційних моделей навколишнього середовища, що враховуватимуть як
локальні, так і глобальні зміни клімату, суспільного укладу та розвиток технологій,
що можуть суттєво впливати на реалізацію документа державного планування. У
разі виявлення не передбачених цим Звітом наслідків та для їх запобігання,
Замовник має дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України “Про стратегічну екологічну
оцінку”.
6.11. Зміни історико-культурного фонду
Змін в історико - культурному фонді не передбачається через відсутність
таких об'єктів.
6.12. Підсумки розділу
Відомості наведені в розділі 6 узагальнено в нижче поданій таблиці.
Таблиця. 6.1.
Ймовірна оцінка впливу заходів, пов’язаних із реалізацією документу
державного планування на довкілля
Чи може реалізація детального плану території спричинити:

Негативний вплив
так

помірний

ні

Пом’якшен
ня ситуації

Повітря
Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел

●

Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних
джерел

●

Погіршення якості атмосферного повітря

●

Поява джерел неприємних запахів

●

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж
будь-які локальні чи регіональні зміни клімату

+

●

Водні ресурси
Збільшення обсягів скидів у поверхневі води

●

Значне зменшення кількості вод, що використовуються для
водопостачання населенню

●

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та
погіршення якості очищення стічних вод

●
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Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни
обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту

●

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих
річок

●

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму ставків

●

Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод

●

Зміни обсягів підземних вод

●

Забруднення підземних водоносних горизонтів

●

Відходи
Збільшення кількості утворюваних ТПВ

+

●

Збільшення
кількості
утворюваних
чи
1
промислових відходів IV класу небезпеки

накопичених

●

Збільшення кількості відходів І-ІІІ класу небезпеки

●

Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з
відходами

●

Утворення або накопичення радіоактивних відходів

●

Земельні ресурси
Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару

●

●

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів

●

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або
планованій практиці використання земель

●

Виникнення
конфліктів
між
ухваленими
рішеннями
Детального плану та державними та місцевими цілями щодо
використання земельних ресурсів

●

●

Біорізноманіття та рекреаційні зони
Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду
(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у
безпосередній близькості або на їх території тощо)

●

Зміни в кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності
або територіальному представництві

●

+

Збільшення
площ
зернових
сільськогосподарських угідь в цілому

або

●

+

Порушення або деградацію середовищ існування диких
видів тварин

●

1

культур

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4942
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Будь-який вплив на кількість і якість рекреаційних ресурсів
●
Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів
довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих
краєвидів, появі естетично неприйнятних місць, руйнування
пам’ятників природи тощо)

●

Населення та інфраструктура
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні
кількості населення будь-якої території

●

Вплив на нинішній стан забезпечення
виникнення нових потреб у житлі

або

●

Суттєвий вплив на транспортну систему, зміни в структурі
транспортних потоків

●

Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення
транспортних сполучень

●

житлом

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні
послуги

+

●

Поява будь-яких реальних або потенційних загроз для
здоров’я людей

●

Природно-заповідний фонд
Тиск з боку житлової забудови

●

Тиск з боку транспортної інфраструктури

●

Тиск з боку соціальної інфраструктури або промислових
об'єктів

●

Історико-культурна спадщина
Тиск з боку житлової забудови

●

Тиск з боку транспортної інфраструктури

●

Тиск з боку соціальної інфраструктури або промислових
об'єктів

●

Інше
Підвищення рівня використання будь-якого виду природних
ресурсів

●

Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу

●

Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії

●

Суттєве порушення якості природного середовища

●
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Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей
виробництва
Поява можливостей досягнення короткотермінових цілей, які
ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у
майбутньому

●
●

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі
будуть незначними, але у сукупності викликатимуть значний
негативний екологічний ефект, що матиме значний
негативний вплив на добробут людей

●

●

Згідно наведеної в таблиці інформації, реалізація проекту Детального плану
території детального плану буде мати загалом нейтральний вплив на довкілля зі
збільшенням, зокрема, негативного впливу на атмосферне повітря, а також
незначне збільшення утворення твердих побутових відходів переважно на період
будівельних робіт (порівнюючи з існуючим станом). Компенсацією такого впливу є
поява нового джерела податкових надходжень в місцевий бюджет і створення
робочих місць для мешканців прилеглих територій.
На проектному об’єкті має бути налагоджено роздільний збір побутових
відходів та налагоджено систему очистки поверхневих стічних вод згідно вимог
ДБН В.2.5-75:2013.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
7.1. Заходи щодо зменшення впливу забруднення атмосферного повітря
Детальним планом рекомендується озеленення території, ведення
господарської діяльності АЗС із дотриманням діючих нормативів. Це дозволить
уникнути формування локальних теплових островів та перенесення пилу з
навколишніх територій. Під час будівельних робіт необхідно дотримуватись вимог
ДБН А.3.1-5-2016 та інших нормативно-правових документів, що регламентують
будівництво. Необхідно уникати складування будівельних матеріалів на
прибережній території, зокрема в зоні, що може затоплюватись під час паводків.
7.2. Заходи щодо зменшення впливу шумового забруднення
Для зменшення шумового навантаження рекомендується використання
сучасних малошумних дорожніх покриттів під час влаштування твердого покриття,
своєчасне оновлення пошкодженого дорожнього покриття. Висадка смуги
зелених насаджень вздовж вулично-дорожньої мережі. Під час будівельних робіт
шумове забруднення на межі території детального плану не повинно
перевищувати нормативних значень.
7.3. Заходи щодо зменшення впливу електромагнітного забруднення
Враховуючи
незначний
розрахунковий
вплив
електромагнітного
забруднення території території детального плану, додаткових заходів щодо
зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається.
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7.4. Заходи щодо зменшення забруднення ґрунтів та поверхневих вод
Пропонується комплекс заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню
забруднення водного басейну, зокрема:
недопущення випадків викидання, складування та накопичення будівельних
та побутових відходів і стоків на території детального плану;
влаштування роздільного збору побутових відходів;
недопущення випадків застосування пестицидів для обробки рослин на
ділянці;
недопущення випадків застосування поверхнево-активних речовин для
миття автотранспорту, об’єктів та споруд території;
Облаштування на території сталої дренажної системи, фільтрації за
допомогою такої системи забруднених дощових вод. В рамках облаштування такої
системи необхідно розробити схему вертикального планування території, що
унеможливить стік забруднених дощових вод в прилеглі канали без їх попередньої
фільтрації.
[https://www.wwt.org.uk/uploads/documents/2019-07-22/1563785657-wwt-rspb-sustai
nable-drainage-systems-guide.pdf];
розробка проекту локальних очисних споруд із врахуванням загрози їх
підтоплення.
Очистку поверхневих стічних вод необхідно організувати згідно вимог ДБН
В.2.5-75:2013
7.5. Заходи щодо зменшення негативних чинників на біорізноманіття
Для зменшення антропогенного впливу на біорізноманіття пропонується під
час реалізації проектних рішень застосовувати натуральні матеріали, які під час
експлуатації не виділяють шкідливих речовин у навколишнє середовище та не
потребують специфічних технологій утилізації. Під час будівництва слід неухильно
дотримуватись діючих санітарно-гігієнічних норм.
Під час експлуатації об’єкта необхідно забезпечити моніторинг негативного
впливу проектних об’єктів на довкілля за критеріями, вказаними у розділі 10 цього
звіту.
Пропонується облаштування очисних споруд для поверхневих стічних вод
(забруднених дощових вод), згідно ДБН В.2.5-75:2013.
Площа озеленення проектної території складає 0.1598 га. Таким чином
близько 37% території ДПТ підпадають під озеленення за рахунок озеленення
ділянки проектування, близько 59% ділянки підпадає під озеленення.
7.6. Заходи щодо зменшення впливу негативних чинників на здоров’я
людини
Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків
виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає
на покращення стану здоров’я населення і є одним із головних завдань розробки
та реалізації містобудівної документації.
Впровадження проектних заходів Детального плану необхідно проводити
паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх
виконання.
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8.
Обґрунтування
вибору
виправданих
альтернатив,
що
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна
оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та
технічних засобів) під час здійснення такої оцінки
8.1. Вихідні дані
Для виконання стратегічної екологічної оцінки детального плану
використано наступні вихідні дані:
Набори даних існуючого стану та проектних рішень ДПТ, надані Фізична
особа-підприємець Микуляк Олександр Васильович в форматі .dwg;
Пояснювальна записка до проекту “Детальний план території (ДПТ) для
нового будівництва автозаправної станції по вул. Одиниця в с. Оболоння
Долинського району Івано-Франківської області”;
Відомості про види грунтів території детального плану прийнято згідно даних
ДЗК https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta;
Статистичні дані екологічного стану Івано-Франківської області за 2017-2019
рр.;
Вимоги діючих Державних будівельних норм та санітарних правил.
8.2. Опис основних застосовуваних інструментів
Оцінювання шумового забруднення
Для аналізу рівня шумового забруднення та у зв’язку із відсутністю даних
польових досліджень щодо рівня шумового забруднення території, для аналізу
впливу шуму від автомобільних доріг було взято нормативні дані щодо акустичного
впливу із ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 “Настанова з розрахунку та проектування захисту
від шуму сельбищних територій” для вулиць та доріг сільських поселень.
Оцінювання забруднення поверхневих вод та ґрунтів
Дана оцінка є якісною. У зв’язку із відсутністю даних польових досліджень,
кількісні оцінка та прогноз впливу не проводилися. Розрахунок впливу проведено
за методом Lea, N.L. (1992):
'An aspect driven kinematic routing algorithm',
in: Parsons, A.J., Abrahams, A.D. (Eds.), 'Overland Flow: hydraulics and erosion
mechanics', London, 147-175 у геоінформаційній системі SAGA GIS.
На частину методик, що використані для аналізу, виконано посилання у
тексті цієї записки.
8.3. Планувальні варіанти
В процесі стратегічної екологічної оцінки розглядався базовий варіант
просторових альтернатив розвитку території детального плану, який не
передбачає змін в просторовому плануванні (розділ 2).
На основі аналізу отриманих вихідних даних було визначено перелік
основних проблем, наявних на території території детального плану, розглянуто
існуючий стан та прогнозовано його зміни в разі, якщо не буде вжито заходів із
ліквідації основних проблем території. Наслідки розглянуто в розділі 2.
8.4. Фактори, які не було враховано під час підготовки звіту
Не враховано характеристики кожного окремого запроектованого об'єкта
та їх потенційний вплив на навколишнє середовище, оскільки такий детальний
аналіз виконується на наступних етапах проектування для кожного об'єкта окремо.
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9. Ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів) під
час здійснення стратегічної екологічної оцінки
Серед факторів, що ускладнили проведення стратегічної екологічної оцінки
можна виділити наступні:
●
Відсутність атрибутів в складі наданого набору геопросторових даних
в електронному вигляді та його невідповідність вимогам ДСТУ 8774:2018
«Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» щодо
атрибутивного складу, що призводить до повноти даних та зниження рівня
достовірності результатів аналізу даних;
●
Відсутність координатної прив'язки профільних наборів даних до
місцевості;
●
Відсутність даних польових досліджень щодо стану об’єктів території
та їх кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, внаслідок чого за
основу для розрахунку впливу таких факторів було взято узагальнені нормативні
значення;
●
Відсутність даних щодо стану підземних вод, внаслідок чого вплив
негативних
чинників
на
даний
компонент
довкілля
розраховувався
опосередковано і вимагає додаткової перевірки.
●
Неповнота оцінки проблем довкілля та пріоритизації таких проблем,
пов’язані з недостатньою взаємодією суб’єктів, прямо та опосередковано
пов’язаних із територією, на яку розробляється ДПТ;
●
Обмеженість
даних топографічного знімання межами ДПТ.
Дослідження
напрямів
розповсюдження
забруднення
від
потенційних
об'єктів-забруднювачів тощо обмежується наданою топозйомкою

10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення
В цьому розділі описано перелік необхідних заходів із моніторингу стану
довкілля та контролю сили та масштабу впливів, визначених цим документом.
Також наведено умови, за яких цей документ може бути переглянуто або
скориговано до поточних потреб охорони довкілля.
10.1. Заходи щодо моніторингу впливу забруднення атмосферного
повітря
Збір даних про якість повітря, зокрема добові, сезонні та річні коливання
його стану. Аналізи повітря доцільно виконувати на межі санітарно-захисної зони
резервуарів для пального (точка 2,3, рис. 10.1.).
10.2. Заходи щодо моніторингу шумового забруднення
Збір даних про шумове забруднення, за допомогою відповідних приладів, на
межі проектної ділянки. (точка 1, рис. 10.1.) Дану інформацію доцільно обробляти за
допомогою геоінформаційних систем моніторингу стану довкілля на рівні міста.
10.3. Заходи щодо моніторингу електромагнітного забруднення
Оскільки вплив джерел електромагнітного забруднення є стабільним і не
Даний твір є об’єктом авторських прав. © Юлія Максимова, Олексій Бойко.
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має значних часових коливань,
законодавством охоронних зон.

достатнім

є

дотримання

визначених

10.4. Заходи щодо моніторингу забруднення ґрунтів
Відбір проб ґрунтів у рекомендованих місцях (точка 4 рис.10.1). При
дослідженні ґрунтів на територіях прилеглих до АЗС, автомобільних стоянок відбір
проб проводити згідно із нормами діючого законодавства, в тому числі
рекомендованими методиками:
Методика виконання вимірювань «Ґрунти. Методика виконання вимірювань
масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) гравіметричним
методом»: МВВ No 081/12-0725-10. –[Чинна від 2011.06.18]. –К.: Міністерство екології
та природних ресурсів України, 2011. –14 с.
Охорона навколишнього природного середовища та раціональне
використання природних ресурсів. Якість довкілля. Відбір проб ґрунтів та
відходів
при
здійсненні
хіміко-аналітичного
контролю
просторового
(загального і локального) забруднення об’єктів навколишнього природного
середовища
в
районах
впливу
промислових,
сільськогосподарських,
господарсько-побутових і транспортних джерел забруднення. Інструкція» –К.:
Мінприроди України, 2005. –30с. –(Нормативний документ).
Якість ґрунту. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбору проб
(ISO 10381-2:2002, IDT): ДСТУ ISO 10381-2:2004 / пер. і наук.-техн. ред. 160С. Балюк,
Я. Пащенко. -[Чинний від 01.04.2006]. –К.: Держспоживстандарт України, 2006. –V, 23
с.–(Національний стандарт України)
Якість ґрунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу
(ISO 11464:1994, IDT): ДСТУ ISO 11464:2001. -[Чинний від 2003-07-01]. -К.:
Держспоживстандарт України, 2003. -12 с. -(Національний стандарт України).
10.5. Заходи щодо моніторингу забруднення відходами
Регулярне обстеження території детального плану особами, на яких
покладено відповідальність за контролем санітарного стану району.
10.6. Заходи щодо моніторингу впливу негативних чинників на здоров’я
людини
В масштабі детального плану розробка програми окремих заходів є
недоцільною. Виконання заходів, визначених у пунктах 10.2-10.6 цього розділу
забезпечить моніторинг впливу чинників, перелічених в розділах 2 і 6 цього звіту.
10.7. Місця для відбору зразків
Для ефективного моніторингу стану довкілля необхідно
проводити
регулярні дослідження води, ґрунту та повітря, зокрема у зумовлених басейновою
структурою рельєфу місцях концентрації горизонтальної міграції можливого
забруднення.
Для перелічених в пп. 2, 6 об’єктів, такі місця запропоновано на рис. 10.1.
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Рис. 10.1. Рекомендовані місця моніторингу стану довкілля у зонах векторного
впливу об’єктів забруднення
10.8. Узагальнені індикатори стану довкілля.
Також для забезпечення екологічної звітності на місцях та впливу на
зовнішнє природне середовище наслідків реалізації заходів ДДП рекомендується
збір екологічних даних для території громади загалом і детального плану із
щорічною звітністю. Джерела даних - статистична звітність суб’єктів
господарювання на території громади, дані постів автоматичного моніторингу
якості повітря та води, результати лабораторних досліджень. Рекомендований
перелік індикаторів для зазначеної звітності подано в таблицях 10.1-10.3.
Таблиця.10.1
№

Екологічний індикатор

Одиниця виміру

1.Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
1.1.

Загальний обсяг викидів
пересувних джерел

від

1.2.

Загальний
обсяг
стаціонарних

1.2.1

Обсяги
промислових
забруднюючими
речовинами
виробляються) :

промислових

стаціонарних

і

тонн

від

тонн

стаціонарних
(якщо
такі

тонн

викидів

суспендовані тверді частинки
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діоксид та інші сполуки сірки
сполуки азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні сполуки
метали та їхні сполуки
1.2.2.

Обсяги промислових викидів від стаціонарних
джерел за основними видами економічної
діяльності

тонн,%
від
загального обсягу
викидів

1.3..

Загальний обсяг викидів від пересувних джерел
забруднення

тонн,%
від
загального обсягу
викидів

1.3.1

Обсяг викидів
від
пересувних джерел
забруднення
за окремими
забруднюючими
речовинами:

Тис.тонн

суспензовані тверді частинки
діоксид та інші сполуки сірки
сполуки азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні сполуки
метали та їхні сполуки
1.4.

Щільність викидів в атмосферне повітря
відношенню до території області, ОТГ

по

1.5.

Кількість викидів в атмосферне повітря на одну
особу, що проживає

т/км2

кг/на
населення

душу

2.Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах
2.1.

Кількість
випадків
перевищень
ГДК
середньодобових для вмісту забруднюючих
речовин у базовій мережі спостережень, в тому
числі за забруднюючими речовинами:

% від загальної
кількості проб

пил

%
проб
перевищенням
ГДК

окиси азоту

-

сірководень

-
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окис вуглецю

-

фенол

-

2.2

Концентрація
забруднюючих
атмосферному
повітрі
(за
забруднюючими речовинами)

речовин
в
основними

2.3

Концентрація
забруднюючих
атмосферному
повітрі
(за
забруднюючими речовинами)

речовин
в
основними

мг/м3

частка ГДК

Таблиця 10.2. Зміна клімату
№

Екологічний індикатор

Одиниця виміру

Значення

1.Викиди парникових газів
1.1.
Обсяги викидів за основними показниками:
діоксид вуглецю

тонн

метан

тонн

оксид азоту

тонн

Таблиця 10.3. Водні ресурси
№

Екологічний індикатор

Одиниця виміру

1.1.

Загальний об’єм забору прісних вод у цілому, в тому
числі:

м3/рік

об’єм забору прісних поверхневих вод

м3/рік

об’єм забору прісних підземних вод

м3/рік

Використання прісних вод в цілому, в тому числі:

м3/рік

виробничі потреби

м3/рік

побутово-питні потреби

м3/рік

сільськогосподарські потреби

м3/рік

інші

м3/рік

Використання прісних вод у цілому, в тому числі за
основним видом економічної діяльності

м3/рік

1.2

1.3.
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1.4.

1.5.

Використання води у розрахунку на душу населення

м3/рік на душу
населення

Індекс експлуатації водних ресурсів (відношення
загального об’єму водозабору до загального обсягу
ВРПВ)

% від ВРПВ

2. Побутове водокористування у розрахунку на душу населення
2.1

Об’єм води, що використовується для задоволення
господарсько-питних та інших потреб населення в
цілому

м3/рік на душу
населення

3.Якість питної води
3.1.
Частка проб питної води, що не відповідає нормам
якості питної води,в тому числі:

%
загальної
кількості
перевірених
проб

за фізико-хімічними показниками

%
загальної
кількості
перевірених
проб

за бактеріологічними показниками

%
загальної
кількості
перевірених
проб

Частка проб питної води, що не відповідає нормам
якості питної води, в тому числі:

%
загальної
кількості
перевірених
проб

3.2

у системах централізованого водопостачання
за санітарно-хімічними показниками
за бактеріологічними показниками

в джерелах децентралізованого водопостачання з
за санітарно-хімічними показниками
4.Забруднення стічні води
4.1.
Скидання зворотних вод, усього, в тому числі:

м3/рік

у поверхневі водні об’єкти
у підземні горизонти
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у накопичувачі
4.2.

Скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,
усього в області, з них:

м3/рік

нормативно очищених
нормативно чистих без очищення
забруднених
4.3
Скидання забруднених зворотних вод
водні об’єкти в цілому, в тому числі:

4.4

поверхневі

м3/рік,
% від
загального
об’єму скинутих
стічних вод

забруднених зворотних вод без очищення

-

недостатньо очищених зворотних вод

-

Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі
водні об’єкти у розрахунку на одну особу, що
проживає

м3/рік

10.9. Обробка даних
Порівняння даних та відстеження динаміки змін навколишнього середовища
доцільно проводити за допомогою геоінформаційних систем, що поєднують дані
містобудівного та земельного кадастрів території із інструментами аналізу таких
даних на рівні міста. Геопросторові дані, отримані за результатами стратегічної
екологічної оцінки, зокрема розташування рекомендованих точок моніторингу
стану довкілля буде передано замовнику Детального плану. Зазначені в цьому
розділі заходи із моніторингу стану довкілля повинні забезпечити можливість
тривалого зберігання отриманої інформації, відслідковування сезонних та
багаторічних тенденцій зміни стану навколишнього середовища, легкої та
однозначної ідентифікації джерел забруднення. Результати даних моніторингу не
повинні містити інформації з обмеженим доступом та мають бути публічними.
10.10. Застереження щодо повноти заходів
Перелік заходів із моніторингу, наведений в цьому розділі, не є вичерпним та
може коригуватись відповідно до зміни функціонального використання території,
та конкретного виду діяльності на ній. Основною цілями зазначеного в цьому
розділі моніторингу довкілля є охорона здоров’я мешканців та навколишнього
середовища міста.
10.11. Порядок здійснення моніторингу
Згідно ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку” ст.17 замовник СЕО у межах
своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік
оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та
у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку
негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає
заходів для їх усунення. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання
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документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення (за наявності)
Реалізація Детального плану території не несе транскордонних наслідків для
довкілля.

12. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої
пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію
Оцінка проводилась паралельно з підготовкою документа державного
планування “Детальний план території (ДПТ) для нового будівництва автозаправної
станції по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району Івано-Франківської
області”, тому проведені в рамках СЕО консультації і виконаний аналіз використано
для оптимізації Детального плану з точки зору впливу на довкілля, у тому числі на
здоров’я населення.
За підсумками СЕО були запропоновані заходи щодо покращення стану
навколишнього природного середовища. З метою визначення потенційного
негативного впливу планової діяльності на стан довкілля, а також можливих
конфліктів з цілями екологічної політики, зазначеними в інших документах
стратегічного характеру, були проаналізовані проектні рішення Детального плану.
Така оцінка дозволила сформулювати ряд пріоритетних заходів щодо
попередження, скорочення або зниження передбачуваних наслідків негативного
впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення. Запропоновано незначні
доповнення до проекту Детального плану, зокрема в частині просторової
організації території, що дозволить зберегти та примножити біорізноманіття
території та використати наявний потенціал природних ресурсів.
Таким чином, Оболонська сільська рада повинна забезпечити реалізацію
наступних заходів:
- забезпечення виконання заходів із щорічного моніторингу стану довкілля, в
першу чергу щодо рівня забруднення атмосферного повітря на межі
визначеної проектом санітарної зони від резервуарів для пального;
- впровадження системи моніторингу стану довкілля інтегровану із системою
містобудівного кадастру на території, де реалізуються повноваження
Оболонської сільської ради.

Даний твір є об’єктом авторських прав. © Юлія Максимова, Олексій Бойко.
Поширення та цитування можливе лише за умови посилання на першоджерело.

63

