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1.Вступ.
1.1.Загальні положення.
Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» зі Схемою аналізу
навколишнього природного середовища виконані у складі проекту Генерального плану з
планом зонування с. Зарічне Тростянецького району Сумської області” та є звітом про
стратегічну екологічну оцінку, що відповідає вимогам частини 3 статті 11 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» (“...звітом про стратегічну екологічну оцінку для
проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного
середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті”).
Проект генерального плану с. Зарічне Тростянецького району Сумської області
розроблений відповідно до завдання на проектування Тростянецької міської ради (договір
№071-19П).
Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та
консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 Закону України “Про стратегічну
екологічну оцінку”, а також результати транскордонних консультацій (у разі необхідності),
проведених відповідно до статті 14 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”,
враховуються в документі державного планування.
При розробці генерального плану були використані наступні матеріали:
діюча містобудівна документація, представлена:
Схемою планування території Сумської області, розробленої ДП науково-дослідним і
проектним інститутом містобудування, м.Київ, у 2011 році; Проектом районного планування
Тростянецького району, розробленим Україниським науково-дослідним і проектним інститутом цивільного та селянського будівництва в 1990 році; «Проектом планировки и застройки села Заречное, совхоз “Тростянецкий” Тростянецкого района», який був розроблений інститутом Сумиагропроект у 1990 році
1.
Топооснова, виконана у 2019 році.
У якості вихідних даних для розробки проекту генерального плану використовувались:
дані Тростянецької міської ради щодо розвитку господарського комплексу села,
наявності житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвитку інженернотранспортної інфраструктури і т. д;
- дані листувань та консультацій з організаціями та установами щодо проведення
СЕО;
У проекті визначені: природно-рекреаційні ресурси розвитку функціональних зон села та їх використання; структура об’єктів соціального призначення; функціональнопланувальна організація територій; обсяги та розміщення житлового будівництва та сфери
обслуговування; розвиток вуличної мережі та мереж інженерної інфраструктури; заходи по
охороні навколишнього природного середовища тощо.
Матеріали вирішують основні принципові питання планування територій і не
можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей
економіки, охорони довкілля, здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки
території, розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху,
інженерного обладнання тощо.
З метою дотримання вимог санітарного, екологічного та природоохоронного
законодавства при урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час
планування, забудови та іншого використання територій, в складі даного проекту
розроблені планувальні обмеження, які показані на «Схемі охорони навколишнього
природного середовища».
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку,
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява
цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування еко07-19П-ПЗ СЕО
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логічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного
розвитку країн, регіонів і населених пунктів.
Містобудування — це насамперед діяльність із створення та підтримання гармонійного життєвого середовища. Така діяльність можлива лише завдяки прогнозуванню розвитку населених пунктів, врахуванню потреб цих територій у природних ресурсах, обрахунку
необхідності економічного зростання, прогнозування розвитку транспортної та іншої інфраструктури, обрахунку можливих негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей.
Визначення та недопущення негативних наслідків від реалізації містобудівної документації можливе завдяки проходженню цим документом процедури СЕО.
Стратегічна екологічна оцінка – це визначення масштабів і рівнів впливів планованої
діяльності на довкілля, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності
проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища.
Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків
в процесі стратегічного планування.
2. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування.
Склад та зміст проекту “Генеральний план села Зарічне Тростянецького району
Сумської області” відповідає вимогам ДБН Б.1.1. - 15:2012 “Склад та зміст генерального
плану населеного пункту”. Склад проекту:
Том.1 Пояснювальна записка;
Том 1.2- «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про СЕО):
Пояснювальна записка;
Схема аналізу навколишнього природного середовища;
Том. 2 Графічні матеріали:
Схема розташування населеного пункту в системі розселення;
План існуючого використання території;
Модель перспективного розвитку населеного пункту;
Генеральний план (основне креслення);
Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту;
Схема інженерного обладнання території;
Схема інженерної підготовки та захисту території;
Том.3 План зонування території.
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.
Основні цілі документа державного планування (проекту містобудівної
документації на місцевому рівні).
Одним із основних завдань розроблення містобудівної документації є забезпечення
сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки територій при здійсненні
планування і забудови територій.
Відповідно до ст.19 Закону України «Про основи містобудування» сталий розвиток
населених пунктів передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований їх
розвиток, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого
середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання
ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення
соціальної,
виробничої,
транспортної,
комунікаційно-інформаційної,
інженерної
інфраструктури.
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Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог
щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення
або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.
На базі розробленої містобудівної документації міській раді рекомендується
розробити програму соціально-економічного розвитку населеного пункту.
Генеральний план сільського населеного пункту передбачає:
-визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
-обгрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови
та іншого використання територій;
-визначення меж функціональних зон, пріоритетних та супутніх видів використання і
забудови територій;
-формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного
пункту;
-оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування,
визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного
стану;
-визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та
інші обмеження їх використання;
-визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального
плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно
внести відповідні зміни.
Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про
затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні
обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного
об’єкту містобудування.
Відповідно до загальної концепції містобудівної документації село розвиватиметься
як перспективний населений пункт.
Містобудівна документація розроблена на розрахунковий термін до 2039 року.
Термін дії Генерального плану - безстроковий.
Затверджений Тростянецькою міською радою проект буде являтися основним
документом, що визначає подальший розвиток території.
Цілі СЕО ДДП:
оцінити
наслідки
виконання
заходів,
передбачених
містобудівною
документацією, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
визначити виправдані альтернативи;
розробити заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих
негативних наслідків виконання проекту ДДП.
Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних в
населеному пункті.
Генеральним планом проаналізовано існуючий стан території та визначено, що на
території немає видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) першої категорії згідно
частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Проектні рішення
передбачають будівництво свердловин питної води, що відповідає критеріям другої
категорії статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (буріння з метою
водопостачання). Тобто, під час розробки проектної документації необхідно виконати
“Оцінку впливу на довкілля”.
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3в’язок з іншими документами державного планування.
Під час розроблення містобудівної документації було враховано діючі законодавчі та
нормативні документи:
- Земельний кодекс України від 18.12.92 р., № 561-ХІІ (із змінами і доповненнями);
- Водний кодекс України;
- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від
7.02.02. р., № 3059-ІІІ;
- Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм економічного та
соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
-Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998
р. № 2349;
-Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. № 1264XII;
-Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”;
-Закон України “Про природно-заповідний фонд України”;
-Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
-Закон України «Про екологічну мережу України» від 25.06.1991 р. № 1264-XII;
-Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від
25.06.1991 р. № 1264-XII;
-Закон України “Про охорону земель”;
-Закон України “Про рослинний світ”;
-Закон України “Про тваринний світ”;
-Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів”;
-Закон України “Про відходи”;
-Закон України “Про автомобільні дороги”;
-Загальнодержавна цільова прогама розвитку промисловості України на період до
2017 р;
- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030року, схвалена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017року №820-р;
-Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2024 ”Про правовий режим
зон санітарної охорони водних об’єктів”;
-Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. ”Про затвердження
Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2005-2010
роки”;
-Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 865 „Про
затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного
значення”;
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
- затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації.
Відповідно до ст.31 Закону України “Про основи містобудування” до відання
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
-підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
-встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на
яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
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-координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
-надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних
ділянок.
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює юридичне визначення генерального плану, плану зонування території, детального плану території.
Відповідно до Закону України “Про основи містобудування” визначаються основні
завдання та заходи щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту та екологічної
безпеки території.
Проект «Генеральний план села Зарічне Тростянецького району Сумської області»
виконано на замовлення Тростянецької міської ради згідно рішення Тростянецької міської
ради на основі завдання на проектування.
Під час проектування враховано вимоги діючих Державних будівельних та інших
норм України:

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

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

ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;

ДСП № І 73-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів»;
• ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації; та інших нормативних документів».
Проект містобудівної документації, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про
основи містобудування», розробляється з метою визначення територіального розвитку на
проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням
територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та
реконструкцію сільського поселення, покращення умов проживання та праці.
-Наказ МОЗ України від 17.03.2011р №145 “Про затвердження Державних санітарних
норм та правил утримання територій населених місць”;
-ДсанПін 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною”;
ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення”;
ДСТУ –Н Б В.2.5-61:2012 “Настанова з улаштування систем поверхневого
водовідведення”;
При розробці розділу «Охорона навколишнього природного середовища» використовувались дані дані Атласу-довідника Природно-заповідний фонд Сумської області, виконаного ТОВ «Українська Картографічна Група», видання здійснено за замовленням Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації у
2016 р.
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку
впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на
період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року).
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» вступив в дію 12.10.2018 року.
Генеральний план з планом зонування території розроблено у відповідності до програми
забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Тростянецької
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міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 11
сесії 7 скликання Тростянецької міської ради.
Цілі документу державного планування - проекту «Детального плану території
земельної ділянки для розміщення багатофункціонального спортивно-оздоровчого
комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької
об’єднаної територіальної громади Сумської області» відповідають цілям «Схеми планування території Сумської області», діючій містобудівній документації - проекту районного
планування Тростянецького району Сумскої області, виконаного Українським науководослідним і проектним інститутом цивільного та селянського будівництва в 1990 році.
3. 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).
За адміністративним статусом с. Зарічне є селом. Село розташоване на території
Тростянецького району Сумської області та адміністративно підпорядковане Тростянецької об’єднаної Територіальної громади, до якої входять також місто Тростянець (адміністративний центр), населені пункти Зарічненського старостинського округу (село Лучка), населені пункти Кам’янського старостинського округу (село Кам’янка). Орган місцевого самоврядування — Тростянецька об’єднана територіальна громада. с.Зарічне знаходиться в
південній частині Тростянецького району, на відстані 5,2 км від м.Тростянець. Район розташований на південному сході Сумської області. Географічні координати: 50º 24' 19'' північної широти, 34°58′30″ східної довготи, 113 м над рівнем моря.
Село розміщене навіддалі від основних транспортних магістралей на відстані 1,6
км від населеного пункту проходить автомобільна дорога національного значення Н12 «Суми-Полтава».
Транспортний зв’язок села з районним центром, іншими населеними пунктами
району, області здійснюється автомобільними дорогами місцевого, регіонального (Т19-32),
національного значення (Н-12).
Згідно даних Служби автомобільних доріг у Сумській області, по селу Зарічне проходить територіальна автомобільна дорога загального користування державного значення
Т-19-32 А/д/Н-12/-с.Зарічне, ІV технічної категорії загальною протяжністю 3 км, яка перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Сумській області.
Залізничний транспорт відсутній. Найближча залізниця знаходиться на відстані
5,5 км (блок-пост «Бакирівка»).
Автобусне сполучення здійснюється за маршрутами: Тростянець – Зарічне (вулицею Вєдяєва проходить маршрут рейсового автобусу Тростянець – Зарічне до будівлі
сільської ради), в селі існує дві зупинки громадського транспорту, обладнаних павільйонами, одна з яких насьогодні не функціонує.
Найближчими населеними пунктами є: з північного боку с. Лучка - на відстані
6,06 км, з західного боку — с.Сосенка на відстані 4,76 км, зі східного боку – с. Кам’янка на
відстані 6,64 км та з півдня – с.Литовка на відстані 1,5км (Охтирського району).
Містобудівна документація на територію проектування представлена Схемою
планування території Сумської області, розробленої ДП науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, м.Київ, у 2011 році; Проектом районного планування Тростянецького району, розробленим Україниським науково-дослідним і проектним інститутом цивільного та селянського будівництва в 1990 році; «Проектом планировки и застройки села
Заречное, совхоз “Тростянецкий” Тростянецкого района», який був розроблений інститутом Сумиагропроект у 1990 році; Генеральним планом м.Тростянець, розробник - комунальна організація «Інститут генерального плану м.Києва» виконаним у 2014 році.
Площа населеного пункту згідно схеми меж с.Зарічне складає 83,4 га.
Переважний вид забудови села – індивідуальна садибна забудова. В селі
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нараховується 95 індивідуальних садиб; чисельність населення станом на 01.01.18 року
складає 84 особи. Сельбищна територія представлена індивідуальною житловою
забудовою вздовж основних вулиць села. Територія представлена жилими дворами
(площею в середньому 0,19 га та ділянками городів (землі сільськогосподарського
призначення). В центрі села розташований багатоквартирний житловий будинок на 4
квартир, проживаючих 3 особи. Об’єкти громадського призначення представлені
адміністративним приміщенням старостинського округу, колишнім клубом, магазином,
ФАПом.
Територія населеного пункту має пересічний рельєф, існує житлова забудова на
крутому рельєфі.
Виробничі території представлені ПП «Зарічанське» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур), ПП «Мащанське» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур), фермерське
господарство «Мосьпан» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур) та фермерським господарством «АГРОМІКССАД» (вирощування
фруктів (яблук)).
ПП «Зарічанське» має два господарських двори та ділянку паливно-мастильних
матеріалів (розміщені на в’їді до села), розділених автомобільною дорогою.
Інженерне
забезпечення
села
представлене
наступними
мережами:
електропостачання, мережа радіомовлення та зв’язку, господарсько-питного водопроводу,
яким забезпечена частина села.
Водопостачання - від свердловини та водонапірної башти, розташованих на заході населеного пункту, за межами села на півночі розміщена водонапірна башта, вулицею
Вєдяєва проходить водопровід, яким забезпечені господарські двори с/г підприємства та
сельбищна територія. Централізованої каналізації немає, водовідведення відбувається на
місцеві очисні споруди (вигріби). Дощова каналізація в селі відсутня. Централізовані мережі теплопостачання відсутні.
Мереж газопостачання немає.
Електропостачання села відбувається з півночі села електрокабелем 10 кВ до ТП
розташованої поряд з багатоквартирним житловим будинком, від якої лініями
електропередач 04 кВ відбувається електропостачання усіх об’єктів села. Загальна
протяжність мереж електропостачання 10кВ – 791 м. Населений пункт забезпечений
зовнішнім освітленням.
Санітарна очистка власних ділянок проводиться силами мешканців села (компостуванням органічних відходів на власних ділянках). В Тростянецькій міській раді створено
комунальне підприємство, серед видів діяльності якого є централізований вивіз сміття від
населених пунктів та захоронення їх на паспортизованому місці видалення ТПВ. Утилізація
рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців
села. На території села Зарічне шкідливих відходів немає.
Територія населеного пункту не потрапляє в санітарно - захисні зони худобомогильників (в радіусі 1500 м). Потенційно-небезпечних об’єктів та шкідливих об’єктів комунального призначення немає. Територія села не потрапляє до водоохоронних зон, прибережно
захисних смуг, зон вплину аеропортів, полігонів ТПВ, сміттєзвалищ.
Даних щодо наукових та інших робіт щодо стану повітря, ґрунтів, підземних вод немає. Даних щодо радіоактивного забруднення території немає.
Даних щодо сучасного та очікуваного екологічного та санітарно-гігієнічного стану території немає. Науково-дослідні та проектні роботи щодо території населеного пункту не
проводились.
Об’єкти культурної спадщини представлені Братською могилою радянських воїнів –
пам’яткою історії та городищем та поселенням – об’єктами археологічної спадщини. Поряд
з населеним пунктом розміщено багато пам’яток археологічної спадщини.
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Сумщина розташована в північній частині України в лісостеповій зоні з помірноконтинентальним кліматом. Територія області належить до недостатньо вологої, теплої,
крайній південний схід - до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.
Тростянецький район розташований у південній частині Сумської області. Місто
Тростянець розташоване в межах Придніпровської низовини по двом берегам річки Боромля. Для міста характерним є долинно-балочний та яро-балочний рельєф, з яким
пов’язаний полого-хвилястий характер поверхні. Абсолютні відмітки змінюються від 110 до
171 м над рівнем моря.
Яружно-балочна мережа широко розвинена як на правому так і на лівому березі.
Особливо великі яри приурочені до лівобережжя – Кривомазів яр, Славгородський яр, яри
в басейні річки Радомля. Яри практично всі не закріплені, діючі. По схилам ярів проходять
процеси розмиву, зсувів. Широко розповсюджена заболоченість заплави. Найбільш заболочений масив знаходиться на півдні міста Тростянець в гирлі р.Люджа.
Клімат м.Тростянець помірно-континентальний, який характеризується теплим літом
та м'якою зимою. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників,
необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеопосту “Лебедин” (130 мБС).
Температура повітря:
- середньорічна + 6-6,5ºС,
- абсолютний мінімум – від -37 до -40 ºС (за ДСТУ Н Б.В.1.1-27:2010),
- абсолютний максимум від +37 до +40 ºС (за ДСТУ Н Б.В.1.1-27:2010)
Розрахункова температура:
- самої холодної п’ятиденки – 23 ºС,
- зимова вентиляційна – 11,2ºС.
Опалювальний період:
- середня температура – 1,7ºС,
- період - 191 доба ( по Суми, АМСГ)
Глибина промерзання ґрунту (по Суми, АМСГ)
- середня 90 см,
- максимальна 133 см.
Тривалість безморозного періоду:
- середня 150-170 днів,
Середньорічна відносна вологість повітря 77-78 %.
Атмосферні опади:
- середньорічна кількість 533 мм: в т. ч. теплий період - 357 мм, холодний - 176
мм,
- середньодобовий максимум 33 мм (по Суми, АМСГ)
- спостережний максимум 71 мм (24. 07. 1938) (по Суми, АМСГ,180 мБс)
Розрахункова випаровуваність за період квітень-листопад складає 540-650 мм;
Висота снігового покрову:
- середньодекадна 16 см,
- максимальна 42 см.
Кількість днів із стійким сніговим покровом – 94-103.
Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік):
- тумани 41 днів,
- заметілі 46 днів,
- грози 34 днів,
- град 1,9 днів,
- пилові бурі 0,7 днів (по Суми, АМСГ, 172мБс)
Максимальна швидкість вітру (можлива):
- 20 м/с - кожний рік,
- 23-24 м/с - один раз в 5-10 років,
- 25-26 м/с – один раз в 15-20 років.
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Таблиця 3.1Повторюваність напрямків вітру, штилів (%)
Період року
1
Теплий період
Холодний період
Рік

2

ПнС
3

З
8

ПнЗ
9

14,7

С
ПдС
Пд
ПдЗ
4
5
6
7
МП “Лебедин” (130 мБС)
11
9,4
10,6
13,6

9,7
8,2
11

13,7

13,7

20,6

10,4
14

14,4
13

12,4
13

8,8
11

13,8
18

14,6
12

14,2
12

14,8
14

Штиль
10

Згідно ДСТУ Н Б.В.1.1-27:2010, територія населеного пункту належить до І архітектурно-будівельного кліматичного району.
Значна повторюваність слабких та помірних вітрів – 0,5 м/сек (70-90% на рік),
штилів створюють несприятливі умови для розміщення промислових підприємств І-ІІІ класу шкідливості. Ці підприємства можуть формувати високий потенціал забруднення повітря, а тумани і слабка аерація перешкоджають його самоочищенню. Генеральним планом
не передбачається розміщення виробничих підприємств.
Річна кількість опадів становить 586 мм. Найбільша їх кількість випадає в літній
період, найменша – в зимово-весняний період.
Переважний напрямок вітру в літні місяці північно-східний, північно-західний, східний та південно-східний.
За рік спостерігається 5-9 днів з суховіями, взимку бувають завірюхи, в веснянолітній період – посухи.
Особливо-цінних земель, за даними Тростянецької міської ради, немає.
В сейсмічному відношенні (ДБН.В.1-12:2006 "Будівництво в сейсмічних районах України") відповідно карти "А" для проектування та будівництва об'єктів і будівель масового
громадського, промислового призначення, різних житлових об'єктів в міській та міській місцевості, та "В" для проектування та будівництва об'єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести
до надзвичайних ситуацій регіонального рівня територія відноситься до несейсмічної зони 5 балів. Відповідно карти "С" для особливо відповідальних об'єктів і споруд, пошкодження
або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій
державного рівня, необхідно враховувати 6-бальну сейсмічність території планування.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. №106, з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія планування не
входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.
Даних щодо залягання корисних копалин на території планування немає, територія
не забруднена радіоактивними речовинами.
Відповідно схеми «Гідрологічного районування України», проектована територія розташована в межах Сульсько-Ворсклинська підобласті достатньої водності.
Відомості щодо екстремально високих випадків забруднення атмосферного та водного об’єктів та грунтів на території району не надходили, радіаційний фон у межах норми.
На даній території відсутні значні джерела забруднення, суб’єктам господарської діяльності не видавались дозволи на викиди атмосферного забруднення та спеціальне водокористування (скид стічних вод); організовані місця видалення та утилізація побутових
відходів.
На території населеного пункту стаціонарні гідрологічні спостереження не проводяться.
Геологічна будова.
В геоструктурному відношенні територія Тростянецького району та новколишні ділянки розташовані в межах Дніпровсько-Донецької западини. Впадина заповнена потужною
товщею осадових відкладень від девона до антропогена. Глибина залягання фундаменту
більше 2500 м.
Гідрогеологічні умови.
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За схемою гідрогеологічного районування України район проектування належить до
Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, для якого характерні значні запаси прісних підземних вод. Тут переважне розповсюдження та використання мають підземні води
бучаксько-канівських та харківських відкладень. Також використовуються підземні води з
четвертинних алювіальних відкладень.
В межах даної території виділяються наступні водоносні горизонти.
-водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладів заплав річок та днищ балок
розповсюджений по долині р. Боромля. Питомі дебіти свердловин, джерел, та криниць не
перевищує 0,3л/сек., добові водовідбори - не більше 1,6м3;
-водоносний горизонт верхньочетвертинних алювіальних відкладів широко
поширений в межах розвитку надзаплавних терас Боромлі.
-водоносний горизонт, що сформувався у відкладах харківської світи олігоцену та
міоцену. Водомісткі породи - піски мілко- та крупнозернисті з прошарками суглинків та
супісків. Потужність порід 3-30 м. Глибина залягання 2,5-10 м, іноді 15 м. Дебіти криниць
незначні і складають 0,06-0,07 л/сек. Для централізованого водопостачання горизонт
непридатний, тому що не захищений від забруднення з поверхні.
- водомістка товща бучаксько-канівського водоносного горизонту представлена
мілкозернистими та крупнозернистими пісками. Водопровідність порід 200-300м3/добу.
даного водоносного горизонту здійснюється частина водопостачання міста. Дебіти
свердловин становлять 5-15 л/с.
- також на сьогоднішній день використовуються води водоносного горизонту, що
залягає нижче, а саме – сеноман-нижньокрейдяного. Дебіти свердловин 10-20 л/с і більше.
За хімічним складом води бучаксько-канівського водоносного горизонту
сульфатно-гідрокарбонатні
магнієво-кальцієві,
сеноман-альбского
комплексу
3
гідрокарбонатні натрієві. Мінералізація підземних вод не перевищує 1г/дм .
Відповідно схеми «Гідрологічного районування України», проектована територія
розташована в межах Сульсько-Ворсклинська підобласті достатньої водності. Відомості
щодо екстремально високих випадків забруднення атмосферного та водного об’єктів та
грунтів на території району не надходили, радіаційний фон у межах норми.
Вихід ґрунтових вод на поверхню, зсуви, просадки на території населеного пункту
не спостерігались. У межах території, що проектується, стаціонарні гідрологічні
спостереження не проводяться.
Ландшафтна характеристика.
Територія Тростянецького району належить до Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції. Характеризуються великим різноманіттям флористичного складу. В долині
р.Боромля - переважають дубово-соснові ліси та рослинність заплав – луки, чагарники.
Ґрунти на околицях м. Тростянець – лукові та луково-чорноземні, чорноземи
опідзолені. Характеризуються значним вмістом гумусу та мають гарний повітряно-водний
режим.
Корисні копалини.
В межах Тростянецького району є два родовища цегельно-черепичної сировини.
Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від природоохоронних територій, комунікаційних коридорів.
Якщо документ державного планування не буде затверджено, на території
планування залишаться діяти наступні планувальні обмеження:
-території потенційного підтоплення грунтовими та затоплення паводковими
водами;
- санітарно-захисні зони виробництв – 100м;
- санітарно-захисна зона кладовища – 300м;
- прибережна захисна смуга водойм – 50м – річки та 25м - ставків.
Охоронні зони інженерних мереж:
-перший пояс санітарної охорони джерел водопостачання – 30м;
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-охоронна зона водонапірних башт – 15м;
-охоронна зона водопроводу – 5 м;
-охоронна зона мереж електропостачання 10 кВ -10 м; 0,4 кВ – 0,6 м.
Основні планувальні обмеження.
Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від об’єктів виробничого призначення (сільськогосподарського підприємства).
Джерелом забруднення навколишнього середовища є сільськогосподарські підприємства, які розташовані на території села (забруднення повітря пилом, акустичний та
вібраційний вплив).
Поряд з населеним пунктом протікає р.Ворскла, відповідно Водного кодексу прибережна захисна зона становить 50 м.
Для точного визначення меж водоохоронної зони та зон затоплення паводковими
водами необхідно розробити спеціальні проекти з подальшим винесенням їх в натуру. У
відповідності із Водним (ст.88) та Земельним (ст. 61) Кодексами ці території є землями
водного фонду.
Планувальні обмеження
№
Господарські об’єкти
1
Кладовища (санітарнозахисна зона):
діючі

2

2
3
4

5

Виробнича територія (с-г
підприємство)
Прибережна
захисна
смуга
Зелені насадження
загального користування
(парки, сквери,
бульвари)
Ліс (листяний)
Охоронна зона:
КТП, ГРП,ШРП, ЛЕП
водопроводу

Нормативна
СЗЗ, м
Підстава
Комунальні підприємства
ДСП 173-96 «Державні санітарні
правила планування та забудови
населених пунктів» (додаток 4);
300
ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні
вимоги щодо облаштування і
утримання кладовищ в населених
пунктах України», п 3.12
ДСП 173-96 «Державні санітарні
100
правила планування та забудови
населених пунктів» (додаток 5)
Природоохоронні території
50

Водний кодекс України

Обмежена
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
діяльність на
забудова територій»,
території
Закон України «Про природнооб’єкту
заповідний фонд України»
50
««
Інженерна інфраструктура
10
5

Відомчі норми

Санітарно-захисні зони від кладовищ
СЗЗ становлять у сільській місцевості – 300 м.
Згідно Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПІН 2.2.2.028-99, п
3.12, прим. 1, в умовах міської та сільської забудови, що склалася, рішення щодо реконструкції, розміщення нових об’єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ,
приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду
залежно від природних умов і ступеню інженерного обладнання території.
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В СЗЗ від кладовища заборонено користуватися водою з колодязів та підземних
джерел, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується
на цих ділянках (з метою попередження отруєнь).
SWOT- аналіз екологічної ситуації
Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологiчної ситуацii
району проектування, узагальненi результати якого наведені в таблицi 3.2.1.
Таблиця 3.2.1.
Сильні сторони
Слабкі сторони
с.Зарічне - економічний i фiнансовий Сільськогосподарські пiдприємства, що не
підцентр Тростянецької об’єднаної тери- реконструюються та не модернізуються
торіальної громади

Високий потенцiал енергозбереження
Присутня виробнича інфраструктура
Високі можлисті щодо удосконалення системи поводження з відходами (село увійшло до об’єднаної територіальної громади, що має комунальне підприємства, серед видів діяльності якого є поводження з
ТПВ та організоване вивезення ТПВ
сміттєвозами)

Неефективне використання природних
ресурсів
Забруднення повітряного басейну
Неналежна очистка стічних вод
Недостатня робота з розробки та втілення
у життя програм по сортуванню та
переробці твердих побутових вiдходiв окремо по населеному пункту (небажання
мешканців села укладати договори на вивезення ТПВ)
Недотримання
режиму
прибережних
захисних смуг
Недостатній рівень розвитку транспортної
мережі (відсутність об’їздної дороги навколо села)

Високий рiвень стурбованостi громадян
щодо стану довкілля

Наявність поряд з населеним пунктом
озеленених територій
Можливості
Значний клiматичний i технологiчний
потенціал для впровадження сільськогосподарської
діяльності,
розташування
об’єктів рекреаційного призначення
Можливість
розвитку
інфраструктури
енерго-, газо-, водо-, теплопостачання
Використання альтернативних джерел
енергії
Впровадження енергоощадних технологiй
внаслiдок
пiдвищення
конкурентоспроможностi пiдприємств
Подальший розвиток екологiчного управління
Високий
потенцiал
економії
енергоресурсiв в секторi споживачiв

Відсутність розроблених схем екомереж
регіонального, місцевого рівня
Відсутність оперативного попередження
населення про екологічні загрози
Вiдсутнiсть
належного
громадського
контролю за охороною довкілля
Загрози
Неможливість модернізувати виробничi
потужності на пiдприємствах через
вiдсутнiсть ресурсів

Високі темпи подальшого зростання
вартості життя, перш за все, вартості
послуг за тепло- та енергопостачання

Пiдвищення рiвня захворюваностi
Значна залежність регiону вiд зовнiшнього
постачання енергоресурсів
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SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій з урахуванням їхніх
особливостей: відповідно до змісту стратегії — адаптації до (чи формування впливу на) середовища (рис. 3.1). Проектом обрано стратегію адаптації до довкілля з основним завданням- не нашкодити.
Рис 3.1. Принципова схема врахування залежних і незалежних факторів

Соціально - економічний розвиток с.Зарічне та можливості ефективного
використання його території залежать від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, які
об’єднані в системну оцінку конкурентних переваг і обмежень.
Зовнішні чинники:
Переваги:
- географічно вигідне розміщення відносно основних планувальних, транспортних
та природних вісей;
- близькість розташування відносно районного центру;
- наявність зв’язків з іншими населеними пунктами та основних комунікаційних
мереж;
Недоліки:
-відстань від значних транспортних магістралей;
-наявність заболочених територій;
-витягнута планувальна структура населеного пункту;
-складний рельєф місцевості;
- прибережна захисна смуга та водоохоронна зона р.Ворскла.
Внутрішні чинники:
Переваги:
-наявність об’єктів історико-культурної спадщини як туристично привабливих
об’єктів;
-можливість розвитку інженерно - транспортної інфраструктури та інженерних
комунікацій сприяють достатньо комфортному проживанню мешканців в населеному
пункті.
Недоліки:
-відсутність інженерної інфраструктури (мереж газопостачання, зв’язку);
-відсутність соціальної інфраструктури.
За результатами аналізу вирішено використати сильні сторони: внутрішні чинники вдале розташування території планування відносно основних транспортних магістралей,
можливість розвитку інженерної інфраструктури та туристичну привабливість місцевості.
Слабкі сторони території планування (високий ступінь зносу житлово-комунального
господарства, відсутність соціальної інфраструктури) передбачається уникнути шляхом реконструкції існуючої свердловини з будівництвом нових споруд водопостачання, мереж водопостачання та каналізації з відведенням стічних вод на локальні очисні споруди); забруднення повітряного басейну – передбачається смуга зелених насаджень від проїжджої частини дороги.
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Якщо документ державного планування не буде затверджено, відбудеться зміна довкілля за “нульовим сценарієм”, тобто стан довкілля залишиться без змін.
4. 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).
Екологічна оцінка об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів довкілля: стану повітряного та водного середовищ, земельних та лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу, заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму
цих змін залежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та соціально- економічного розвитку Тростянецького регіону.
Розміщення об’єктів, передбачених генеральним планом, не нанесе шкідливого
впливу на стан повітряного та водного середовищ, земельних та лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу, заповідних територій, окрім запроектованих об’єктів виробичого та
комунального призначення, але вплив цих об’єктів не повинен розповсюджуватись за межі
нормативної санітарно-захисної зони, що визначена генеральним планом схемою проектних планувальних обмежень, в межах якої немає житлової та громадської забудови та
місць масового перебування людей.
Стан атмосферного повітря.
Рівень забруднення атмосферного повітря області обумовлений обсягами викидів
забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.
Фактор забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить
від багатьох складових. Проектними рішеннями передбачено території для розміщення
виробничих та комунальних об’єктів, але але вплив цих об’єктів не повинен розповсюджуватись за межі нормативної санітарно-захисної зони, що визначена генеральним планом
схемою проектних планувальних обмежень, в межах якої немає житлової та громадської
забудови та місць масового перебування людей.
Проектні рішення враховують проблему забруднення атмосферного повітря автомобільних доріг та надають рекомендації щодо максимального озеленення території по
обидва боки автомобільних дороги. Оскільки генеральним планом передбачено достатній
рівень озеленення села (в розрахунку на одного мешканця), стан атмосферного повітря не
погіршиться.
Стан водного середовища. Стан поверхневих водних об'єктів.
Поряд з територією села розташована водойма (річка Ворскла). Генеральним планом визначено прибережну захисну смугу 50м та передбачено впорядкування прибережної захисної смуги водойми з улаштуванням організованих місць відпочинку, спеціальних
пірсів для забору води. Також передбачається розчищення, берегоукріпленн, поглиблення
водойм.
Експлуатація запроектованих об'єктів не передбачає використання води на виробничі потреби. Водоспоживання на господарсько-побутові потреби передбачається свердловин, стоки відводяться у локальні очисні споруди. Після накопичення побутові стоки вивозяться згідно з договорами до міських очисних споруд.
Стан водного середовища може покращитись після виконання цсіх передбачених
заходів.
Стан підземних водних горизонтів і якість питних вод.
Даних щодо якості підземних вод немає. На території села розміщена свердловина, що потребує обстеження та реконструкції. Даних щодо технічних характеристик свердловини немає, санітарного паспорту немає. Схемою планувальних обмежень визначено
лише 1-й пояс санітарної охорони, 2-й та 3-й пояси визначити окремими проектами (на
сьогодні не розроблені).
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Стан земельних ресурсів.
м.Тростянець та його адміністративні межі знаходяться в зоні Лісові і лучноболотні заплавні ландшафти рівнин. У ґрунтовому покриві переважають чорноземні ґрунти
із значними ділянками темно-сірих лісових.
Найбільші лісові масиви тяжіють до схилів долин річок та еродованих плато біля
них. Подекуди на крутих південних схилах зберігаються ділянки лучних степів. Є кургани
скіфської доби, що також вказують на переважання в давні часи тут трав’янистої рослинності.
На території планування особливо-цінних земель немає. Ділянка вкрита луковою,
чагарниковою та деревною рослинністю, цінних порід немає. Вплив на грунтовий покрив
тимчасовий – під час проведення будівельних робіт запланованих об’єктів.
Стан поводження з відходами.
Одними з найгостріших екологічних проблем у Сумській області є питання, що
пов’язані з відходами (їх утворення, накопичення, утилізація, вивезення на місця неорганізованого складування та ін.). Поводження із зібраними ТПВ в області нині переважно
включає ліквідаційний метод, тобто ТПВ видаляються на полігони ТПВ.
Кількість місць видалення промислових відходів в області — недостатня. Практично усі сміттєзвалища експлуатуються без необхідного інженерного забезпечення та моніторингових досліджень їх впливу на довкілля.
Програма поводження з ТПВ, схема санітарної очистки території не розроблялись
та не затверджувались.
На території населеного пункту пропонується розмістити декілька майданчиків для
сміттєвих баків з роздільним збором сміття з подальшим вивезенням до місць видалення.
Радіаційний стан
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. №106, з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія планування не
входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.
Дозиметричний паспорт на територію планування не розроблявся.
Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. Розміщення об’єктів, передбачених генеральним планом, не погіршать радіаційний стан.
Електромагнітний фон
Поряд з територією планування проходять мережі електропостачання 110кВ. Охоронна зона вздовж кабелю повітряної лінії електропередач напругою – 110кВ – 20м, 10кВ–
по 10м з кожної сторони від лінії. Охоронна зона підземного електрокабелю та кабелю
зв’язку становить 0,6 м. Охоронна зона для трансформаторних підстанцій становить 3 м
від огорожі. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій напругою
менше 220 кВ не встановлюється. Проектом передбачається будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ з охоронно зоною 3м (тип прокладання кабелю попередньо
прийнятий підземний).
Акустичний режим.
Джерелом зовнішнього техногенного акустичного забруднення є автомобільні
дороги. Замовнику рекомендується провести заміри на межі житлової забудови щодо
рівня шуму в житлових приміщення, розташованих найближче до джерела шуму. В
подальшому вести постійний моніторинг стану акустичного забруднення на території
населеного пункту. Джерелом техногенного акустичного забруднення можуть виступати
проектні трансформаторні підстанції.
Санітарні розриви від червоних ліній вулиць до лінії регулювання житлової забудови потрібно приймати, згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 (п. 6.1.33).
Джерела шумового забруднення, такі як трансформаторні підстанції, мають
локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.
Стан розвитку лісового господарства.
По Сумській області лісистість становить 30,5%. Територія населеного пункту
частково охоплює лісовий масив, яким передбачено проходження лижних трас. Розміщен07-19П-ПЗ СЕО
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ня об’єктів, передбачених генеральним планом, не нанесе шкідливого впливу на стан лісового господарства.
Природоохоронні території та об’єкти.
В межах населеного пункту відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, а також
території, зарезервовані до подальшого заповідання.
Здоров’я населення.
Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території населеного пункту немає. Хімічно небезпечних об’єктів на території населеного
пункту немає. Хімічно небезпечні об’єкти, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані
за межами території населеного пункту, до зони впливу яких може потрапляти село, відсутні. Запроектовані об’єкти не несе шкоди для здоров’я населення, тому дані щодо стану
здоров’я населення не уточнювались.
5. 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)
Основними екологічними проблемами в с. Зарічне Тростянецької міської ради є:
-наявність територій, що потенційно підтоплюються на півдні села;
-наявність виробничих та сільськогосподарських підприємств, що згдіно ДСП №17396 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» мають санітарно-захисні зони, тобто можуть нести негативний вплив на довкілля (що не реконструюються та не модернізуються);
-наявність кладовища в центрі села;
-низький рівень організації поводження з ТПВ;
-забруднення атмосферного повітря від автотранспорту та техніки;
-відсутність централізованої каналізації;
-відсутність повноцінної системи відведення поверхневих дощових вод;
-відсутність схеми санітарного очищення населеного пункту, місцевої програми поводження з відходами. Місцевої схеми формування екомережі. Програми у сфері формування, збереження та використання екомережі.
Щодо ландшафтних об’єктів.
Закон "Про природно-заповідний фонд України" визначає правові основи організації охорони і використання природно-заповідного фонду, відтворення його природних
комплексів і об'єктів. Стратегічною метою є оптимізації ПЗФ Сумської області за рахунок:
створення нових і розширення площі існуючих об'єктів та територій ПЗФ (короткострокові);
розширення мережі національних природних і регіональних ландшафтних парків (середиьострокові); поетапне збільшення рівня заповідності території Сумської; розбудова регіональної екомережі (РЕМ) в контексті забезпечення сталого розвитку регіону (довгострокові).
Основні проблеми:
 в результаті лісогосподарської діяльності та переробки деревини в лісгоспах області утворюється багато відходів, із яких реалізується населенню або використовується
на опалення не більше 10%. Решта відходів залишається на перегнивання та спалюється
безпосередньо на лісосіках, частина вивозиться на звалища, що не сприяє раціональному
використанню лісових ресурсів;
 обмеженість природного поновлення зрубів у наслідок наявних кліматичних та
лісорослинних факторів, тому основним способом відновлення лісів на зрубах і згарищах
залишається створення лісових культур, яке проводиться шляхом садіння й висівання лісу.
 помітне зменшення обсягів робіт із захисного лісорозведення, що пов’язано із
дефіцитом вільних земель, придатних для заліснення, а також зменшенням фінансування
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цих робіт.
Відповідно ключовими завданнями цієї сфери на території планування є:
- підвищення рівня лісистості;
- здійснення лісозахисних заходів;
- забезпечення лісовідновлення;
- формування та поліпшення якісного складу лісів;
переробка деревини, використання лісосічних відходів та
деревообробки.

відходів

6. 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.
Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території села, базується на
оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.
Зобов’язання у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних зон від
об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму,
вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної
охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних
споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони.
На всіх етапах реалізації генерального плану проектні рішення будуть здійснюватись
у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.
Відповідно до чинного законодавства існують певні зобов'язання у сфері охорони
довкілля, а саме до даного населеного пункту:

охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі 3 м;

охоронна зона ЛЕП 35кВт; 10 кВт в розмірі 15м; 10 м від крайнього проводу;

охоронна зона газорозподільчого пункту в розмірі 10 м від огородження;

охоронна зона газопроводу середнього тиску 4 м від крайньої стінки газопроводу;

охоронна зона кабелів зв’язку в розмірі 2 м від осі кабелю;

санітарно-захисна зона кладовища в розмірі 300м від межі – для діючого кладовища і 100м – для закритого кладовища;

санітарно-охоронна зона від водозабірної споруди з підземного вододжерела в
розмірі 30м (дод.2).
Для збереження існуючої та будівництва нової житлової забудови в межах санітарно-захисних зон передбачається:

ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 15 ‰ не використовувати для
будівництва;

існуючі заліснені яри зберегти для зменшення швидкості поверхневого стоку
дощових вод;

передбачення комплексного озеленення села, що покращить санітарну ситуацію.
При реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

водозабірна споруда з підземного вододжерела в розмірі 30 м від споруди;

закритого кладовища в розмірі 100 м від огородження.
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Щодо поводження з ТПВ: відповідальність за утримання контейнерів та місць їх розташування у належному санітарному стані несе власник контейнерів, або обслуговуюча
житловий фонд організація (житлово-експлуатаційні ділянки, і т.і.). Власник контейнерів або
обслуговуюча житловий фонд організація зобов’язана забезпечувати регулярну мийку та
дезинфекцію контейнерних ємностей та площадок під сміттєзбірники.
Замовнику організувати розробку програми у сфері формування, збереження та використання екомережі, місцевої схеми формування екомережі. Пропозиції щодо формування екомережі регіонального значення: урахувати лісовий масив навколо села, акваторій
річки Ворскла, об'єкти історико-культурної спадщини.
- охоронні заходи, заходи з техніки безпеки – передбачити систему моніторингу зі
спостереженням за технічним станом обладнання, електромонтажні роботи вести в суворій
відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.
Замовник у межах своєї компетенції організовує здійснення моніторингу 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 документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, повинен затвердити Кабінет
Міністрів України.
7. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових
(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається організація території села - планувальноекономічне і комплексне взаєморозміщення сельбищної і виробничої зон.
Проектом вирішується питання реконструкції, покращення санітарно-гігієнічних умов
населення, шляхом впорядкування функціонального зонування, створення належного
естетичного і природного середовища. Запроектовано санітарно-гігієнічні зони між виробничо–промисловою і житловою зонами, упорядкування і благоустрій вулиць при максимальному збережені існуючої структури села в цілому.
Короткострокові наслідки (1 рік) – порушення рослинного покриву внаслідок будівельних робіт під час будівництва проектних об’єктів.
Середньострокові наслідки (3-5) – зменшення площі озеленених територій за рахунок розташування проектних територій житлового, громадського, інженерного призначення.
Довгострокові наслідки (50-100 років) – негативні наслідки відсутні. До довгострокових наслідків належать напрями видалення та утилізації будівельних відходів, ТПВ, стічних вод, питання утилізації будівель та споруд по закінченню строку експлуатації.
Результатом реалізації містобудівної документації буде покращення умов життєдіяльності населення.
Таблиця 7.1Техніко – економічні показники генерального плану

№

Назва показника

1

Населення

Одиниця
виміру
тис.осіб

Існуючий
стан
0,084
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2

Територія в межах населеного
пункту, всього:

га

83,4

466,28
(343,18+123, 1)

У т.ч. : житлової забудови, всього:

«

28,94

144,45

садибної

«

28,94

144,45

Резервна територія під садибну
забудову

«

-

-

Інженерної інфраструктури, всього

«

-

1,28

Громадської забудови, всього

«

0,3

12,11

«

1,84

11,96

Виробничої, всього
Комунально—складської, всього

-

«

в т.ч. кладовища

«

3,55

Транспортної інфраструктури,
всього

«

1,869

У т.ч. головних

«

Вулиці і дороги місцевого значення

«

2,2

9,83

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої , всього

«

31,71

24,87

У т.ч. загального користування

«

29,26

10,55

в т.ч. лісовкриті

«

-

5,8

-

-

Інші озеленені території

«

-

-

Зелені насадження спецпризначення

«

2,45

14,32

Території туристичної зони
Території лісогосподарства
Водних поверхонь

«
«
«

-

-

Сільскогосподарських угідь

«

113,05

110,89

тис. м.кв.

46,690

67,97

Кількість
квартир

667

933

46,69

67,97

Житловий фонд, всього

Садибна

тис. м.кв.
«
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Багатоквартирна

«

Середня житлова забезпеченність
неселення загальною площею
Нове житлове будівництво, всього:
(Одноквартирне садибне)

4

м.кв/чол
тис. м.кв.
Кількість
квартир

Об’єкти громадського
обслуговування:

5

Амбулаторія

Будинок культури
Заклад загальної середньої
освіти (Школа І-ІІІступеня)

66,04

45,16

---

21,28
266

1/
1/
877 мешканців 877 мешканців
-

«
«

Сільська рада

-

Об`єкт
«

ФАП

-

1

1

«

1

1

«

120

284

40

241

Дитячий садок
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів
Церква

«

4

6

«

1

1

Адміністративна будівля

«

-

1

Пошта

«

1

1

Кафе, ресторан

«

1

2

Пекарня

«

-

1

Будинок побутового обслуговування

«

-

1

Готель

«

-

1

АЗС (газ, бензин)

-

-

СТО

-

-

1/1

1/2

12,694

19,56

4,79

4,19

8,436

13,01

об’єкт/
Пож. машин

Пожежні депо, всього
6

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
Довжина вулиць та доріг , всього

км

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км.кв.

Довжина автобусної мережі по осі
вулиць

км
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км/км.к
в.
Машин/
1тис. осіб

3,18

2,79

580

819

247

527

Машиномісць

-

-

Сумарний відпуск води

м3/рік

-

418,35

Потужність головних споруд
водопроводу

м3/добу

-

418,35

Загальне надходження стічних вод

тис.м3/рік

-

329,95

Сумарна потужність очисних споруд

м3/добу

-

329,95

Щільність автобусної мережі
Загальний рівень автомобілізації
У т.ч. легковими індвідуальними
автомобілями
Кількість місць постійного зберігання
легкових індивідуальних автомобілів
(гаражі, відкриті автостоянки)
7

Інженерне забеспечення
Водопостачання

Каналізація

Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії

млн.кВт
*год/рік

Потужність джерел покриття електронавантажень

Тис. кВт

134,50
--

--

Інженерна підготовка та захист
території

8

9

Протизсувні заходи

га

--

-

Захист території від затоплення

га

--

--

Дощова каналізація

км

--

19,56 (відкритого типу)

тис. т/рік

0,2

0, 617

Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
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Внаслідок реалізації генерального плану та плану зонування с.Зарічне, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених генеральним планом, на території села можна виділити ряд функціональних типів територій,
які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони (У складі Генерального плану розроблено План зонування території населеного пункту
Зарічне).
На території с.Зарічне встановлюються такі типи територій з відповідними функціонально-правовими зонами:
- громадські Г;
- житлові Ж;
- рекреаційні Р;
- зони установ відпочинку і туризму КВТ;
- зони транспортної інфраструктури ТР;
- зони інженерної інфраструктури ІН;
- комунально –складські КС;
- виробничі В;
- спеціальні С;
- зони сільськогосподарського призначення СВ;
- земельн історико-культурного призначення ІК.
Окремо проектом виділені підзони з індексами:
-1 – території, що перебувають в санітарно-захисних зонах виробничих, сільськогосподарських підприємств, комунальних та складських територій та об’єктів, а також
об’єктів транспортної інфраструктури.
-11- території прибережних захисних смуг;
-12 – території пляжних зон;
-13 – території, що потребують комплексної інженерної підготовки у зв’язку з підтопленням та заболоченням.
8. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Для покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення забудованої території
проектом передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося; упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні
планувальної структури, яка склалася; поліпшення культурно-побутового обслуговування в
результаті будівництва установ і підприємств, яких не вистачає; інженерне обладнання, зони іншій благоустрій та озеленення території.
З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання
документа державного планування передбачається організація території села планувально-економічне і комплексне взаєморозміщення сельбищної і виробничої зон.
Проектом вирішується питання реконструкції, покращення санітарно- гігіемічних умов життя
населення, шляхом впорядкування функціонального зонування, створення належного
естетичного і природного середовища. Запроектовано санітарно-захисні зони між
виробничо-промисловою і житловою зонами, упорядкування І благоустрій вулиць при
максимальному збереженні існуючої структури села вцілому.
Основним заходом з покращення життєвих умов населення є функціональне зонування села. На території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними функціонально-правовими зонами:
-громадські;
- житлові;
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- рекреаційні;
- сільськогосподарські;
-виробничі;
-зони транспортної інфраструктури;
-зони інженерної інфраструктури;
- комунально - складські.
Заходи з охорони навколишнього природного середовища населеного пункту від забруднення і захисту та від шуму передбачають:
Визначення територій для розміщення житлових, громадських, промислових об’єктів
слід здійснювати з врахуванням вітрового режиму та потенціалу самоочищення повітря.
Відповідно до вимог ДСП 173-96 для захисту від шуму і загазованості вздовж доріг
передбачаються смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.
Зелені насадження знижують концентрації оксиду вуглецю в атмосфері, ступінь зменшення яких залежить від аеродинамічних властивостей деревних та кущових насаджень
різного типу. Рослини, уловлюючи частину забруднень, локалізують її. Листяні дерева можуть уловлювати в середньому 9-11% і хвойні - 13% (в деяких випадках навіть до 30%) пилу та аерозолю. Зменшення СО в повітрі внаслідок наявності зелених насаджень: при чотирьох рядковій смузі дерев з чагарником дає зниження концентрації взимку - 10-15 %,
літом - 50-60 %.
З метою покращення умов для проживання населення, проектом передбачено
будівництво безшумового дорожнього покриття доріг та проїздів. Крім цього пониження
рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:
•
збільшення зеленої смуги по обох боках проїзної частини;
•
віддалення житлових будинків від червоних ліній не менше ніж 6м;
•
орієнтація спальних кімнат зі сторони протилежної від джерела шуму;
•
застосування шумозахисних конструкцій вікон.
Рекомендується під час будівництва нових об’єктів чи реконструкції існуючих застосовувати енергоефективні методи просторового планування та будівництва: використання альтернативних джерел енергетики; використання у якості покрівельних матеріалів
покрівель вироби світлого кольору або фарбування у світлі кольори, рефлекторне фарбування – для економії електроенергії на використання кондиціонерів у літній період на верхніх поверхах; використання “зелених стін”, зменшення кількості перехресть в населеному
пункті – для зменшення викидів СО від вихлопних газів автотранспорту, перехід до альтернативних видів пального; запровадження громадського транспорту, будівництво мережі
велодоріжок та улаштування велостоянок поряд з об’єктами громадського призначення;
будівництво “розумних будинків”; збільшення терміну експлуатації будівель шляхом застосування новітніх технологій будівництва та матеріалів; будівництво будівель, що задовольняють критеріям систем екологічної сертифікації міжнародного зразка (одни з критеріїв –
можливість розібрати, повторно використати та безпечно утилізувати матеріали будівлі,
що підлягає знесенню). Розглянути можливість організації спостережень за станом атмосферного повітря на території детального планування та на межі житлової забудови.
Щодо охорони водного басейну.
На території села проектом передбачено розчистку існуючих та улаштування нових
водовідвідних канав. Передбачено влаштування відкритої та в перспективі закритої мережі
дощової каналізації, постійний контроль за недопущенням засмічення русел струмків, при
потребі своєчасне їх очищення.
Проектом передбачається заходи з осушення заболочених ділянок.
Проектом передбачено будівництво мережі господарського водопроводу з пожежними гідрантами та водозабірними спорудами з підземного вододжерела (в центральній та
західній частині села) для забезпечення водою існуючих та проектних житлових кварталів
та об’єктів обслуговування села. Можливість підключення до централізованого водопостачання в існуючій забудові необхідно визначати в кожному окремому випадку, виходячи з
ширини вулиці, фізичної можливості прокладки трубопроводу, економічної доцільності.
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Загальний об’єм води – 183,36 м³/добу.
За неможливості забезпечення унормованої відстані від водоводів і мереж водопостачання до фундаментів будівель та споруд (не менше ніж 5м по горизонталі) та суміжних
інженерних мереж трубопроводи слід прокладати у захисних водонепроникних конструкціях
футлярах, кожухах або каналах.
Відповідно до статті 105 Водного кодексу України, всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних
копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці будуть затампоновані чи ліквідовані.
Відповідно до статті 49 Водного кодексу України при здійсненні водокористування
буде отримано дозвіл на спеціальне водокористування в територіальному органі Держводоагенства і водокористування буде здійснюватись з дотриманням встановлених лімітів
забору та використання води, лімітів скидання та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти встановлених у дозволах на
спеціальні водокористування.
Згідно статті 23 кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в
межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого
відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2х метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої води, за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 м3 на добу.
За результатами проведеного аналізу визначено перелік першочергових напрямів
робіт: – проведення постійного моніторингу стану більш глибоких підземних водоносних горизонтів; – організація зон санітарної охорони на водозаборах; – здійснення заходів із охорони підземних вод, зокрема ліквідація відпрацьованих водних свердловин.
Для потреб зовнішнього пожежогасіння передбачається використання проектних
водозабірних майдайчиків, розташованих на березі річки зі створенням пожежних заборів
води і спеціальних під’їздів з розворотними майданчиками для пожежної техніки.
Майданчики та під'їзди до них вказані умовно, їх кількість та місце розташування
визначити окремо в залежності від діючого землекористування та рекомендацій органів
ДСНС.
До існуючих свердловини та водопровідної башти передбачено територію для
доступу спецтранспорту до споруд водопостачання. До проектних водозабірних споруд
також передбачено влаштування під'їздів з розвороними майданчиками для спецтранспорту.
Відстань від лісового масиву (мішаного), розташованого на північ від населеного
пункту до найближчої існуючої забудови, становить 37 м (найменша відстань), тобто порушені норми (50м).
Відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених Наказом
Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 N 278 (п.2 розділу: у
випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення названих об’єктів (за п.3.1.10) від
стіни лісу здійснювати додаткове протипожежне облаштування цих об’єктів). Генеральним
планом рекомендується виконання протипожежних заслонів (комбінований (складний)
бар'єр, який складається з протипожежного розриву (з дорогою посередині) і смуги лісу,
очищених від наземних горючих матеріалів, розчленованих мережею мінералізованих
смуг і обрізаними гілками хвойних дерев на висоту до 2 м). На межі смуги відводу
прокласти мінералізовану смугу шириною
не
менше
2,8
м
і
протягом
пожежонебезпечного періоду утримувати її в очищеному стані.
Проектна забудова запроектована на нормативних відстанях від лісових масивів.
Для забезпечення протипожежних вимог щодо відстаней до лісових масивів необхідно
проектні будинки розміщувати на відстані 20, 50, 100 м - відповідно до дерев листяного,
мішаного і хвойного лісу.
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Мережі централізованої каналізації відсутні. Каналізування відбувається на місцеві очисні споруди (вигріби).
Згідно з пункту 6.8. ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація зовнішні мережі та споруди"
децентралізовані схеми каналізації із застосуванням локальних очисних споруд у населених пунктах допускається передбачати:
- за відсутності небезпеки забруднення водоносних горизонтів, які використовуються для водопостачання;
- за відсутності централізованої каналізації в існуючих населених пунктах для об'єктів, які повинні бути каналізовані в першу чергу (лікарень, шкіл, дитячих садків і ясел,
адміністративно-господарських будинків, промислових підприємств тощо), а також для
першої черги будівництва населених пунктів при розташуванні об'єктів каналізування на
відстані не менше ніж 500 м від іншої забудови;
- за необхідності каналізування груп будинків або окремих будинків.
Питома добова норма водовідведення за табл.1 при ступені благоустрою житлової забудови, який передбачає житлові будинки, обладнані внутрішнім водопроводом і каналізацією з ванними та місцевими водонагрівачами за табл.1 п.7.1.1 ДБН В.2.5-75-2013
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» складає 150-230 л/добу на одного мешканця в
залежності від величини населеного пункту, кліматичних умов і т.д. приймаємо питому добову норму на одного мешканця села– 150 л/добу. Проектна кількість мешканців - 234,
234х150=35100 л/добу або 35,1 м³/добу. Розрахунковий об’єм стоків проектних об’єктів
громадського призначення – 84,20 м³/добу. Загальна потужність очисних споруд, що необхідна для очищення стічних вод з села - 119,30 м³/добу (санітарно-захисну зону від очисних споруд без полів фільтрації та споруд біологічного очищення на біофільтрах продуктивністю не більше 200 м³/добу “закритого типу” слід приймати 100 м). Проектом визначено,
що на розрахунковий період каналізування об’єктів буде здійснюватись на локальні очисні
споруди “закритого типу” без фільтрації стічних вод у грунт з вивозом стічних вод за допомогою асенізаційних машин.
Тип та розташування очисних споруд каналізації визначити за окремим проектом
у відповідності до реальних обсягів стічних вод. Рекомендується використання споруд закритого типу (типу “ВІОВОХ”).
На позарозрахунковий період рекомендується застосування централізованої каналізації (самопливної та напірної) з будівництвом насосних станцій та очисних споруд
(можливе розміщення території інженерної інфраструктури на північ від села для розміщення очисних споруд із застосуванням сучасних методів очистки стічних вод. За необхідності, відповідно до технологічних рішень можливе розміщення додаткових інженерних
споруд). Санітарно-захисна зона очисних споруд розраховується в залежності від розрахункової кількості населення (234 особи розрахункових) та номенклатури існуючих і запроектованих об’єктів обслуговування).
Каналізування на позарозрахунковий період – самопливною та напірною каналізацією. Тип прокладання мереж – підземне. У випадках, якщо не може бути забезпечена
відстань по горизонталі між мережами, в тому числі не менше ніж 3 м (у просвіті) від фундаментів будинків до самопливних і не менше ніж 5 м до напірних каналізаційних трубопроводів, каналізаційні трубопроводи потрібно проектувати у захисних водонепроникних
конструкціях (футлярах, каналах тощо).
Діаметр та ухил каналізаційних труб прийняти відповідно до гідравлічних розрахунків при конкретному будівництві. Місця розташування КНС, їх кількість та характеристики, а також місця прокладання труб каналізації визначити окремим проектом (за попередніми розрахунками необхідно побудувати 5 КНС).
Водовідведення передбачено на локальні очисні споруди (в перспективі – за допомогою централізованого водовідведення), проект яких погоджений органами
санепідслужби.
Відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачається
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відкритою системою по поверхні згідно рішень вертикального планування.
З метою дотримання санітарних норм і правил проектом передбачено вертикальне
планування території з необхідними ухилами для того, щоб не допускати застоювання поверхневих вод.
Відведення дощових і талих вод відбувається шляхом вертикального планування
населеного пункту з визначенням місць пониження рельєфу, де пропонується розмістити
очисні споруди (піско- та жироуловлювачі).
Відведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничої зони сільських поселень слід здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.
Щодо охорони земель і грунтів.
Згідно з інженерно-геологічною характеристикою територія генерального плану віднесена до відносно сприятливої території, зі спокійним рельєфом.
1.
Застосування пестицидів і агрохімікатів здійснювати відповідно до Закону
України "Про пестициди і агрохімікати".
2.
Закон України "Про охорону земель". Забезпечувати використання земельних
ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень на земельну
ділянку.
3.
За даними Тростянецької міськоїради на території с. Зарічне немає особливоцінних земель.
4.
Використання територій в межах існуючих підприємств відповідно до проектних
рішень.
5.
Використання заходів направлених на забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення.
При розробленні генерального плану враховано вимоги щодо охорони, відтворення
та використання природних рослинних ресурсів, тваринного світу та водних біоресурсів:
Закон України «Про Природно-заповідний фонд України, Закон України «Про рослинний
світ», Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
Стратегічною метою сфери земельних ресурсів є впровадження системи збалансованого та раціонального землекористування та удосконалення методів управління агроландшафтами.
Першочерговими завданнями у цій сфері є:
– проведення захисту ґрунтів від ерозії (будівництво протиерозійних гідротехнічних
споруд), виконання гідромеліоративних і культуртехнічних робіт; вирішення проблеми
хімічної меліорації кислих ґрунтів;
– поетапне виведення з інтенсивного обробітку малопродуктивних та деградованих
земель із наступною їх консервацією або рекультивацією;
– налагодження єдиної системи моніторингу земельних ресурсів, яка б відповідала
європейським вимогам та комплексно контролювала екологоагрохімічні показники та використання ґрунтових ресурсів із використанням ГІС технологій.
З метою попередження і ліквідації негативного виливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:
влаштування планово-регулярної системи очистки;
запроектовано місця для сміттєконтейнерів з метою сортування на побутові та
ресурсоцінні відходи, подальшим видалення ТПВ та передачею на утилізацію;
влаштування водовідвідних канав з формуванням єдиної дренажної системи для
відведення поверхневих вод з територій декількох населених пунктів.
На території населеного пункту несанкціонованих звалищ не виявлено. У разі
виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ, необхідно вжити заходів щодо їх ліквідації.
Проводити моніторинг та здійснювати заходи для попередження виникнення
несанкціонованих сміттєзвалищ та погіршення станів грунтів.
Санітарно-захисні зони від кладовищ.
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В селі функціонує кладовище площею 0,45 га, частина якого вже заповнена, вільного місця 0,1га. В 300–метровій санітарно-захисній зоні кладовища розташовано 6 житлових будинків, 0,07 га житлової території. Кладовища передбачаються до закриття. Розміщення житлової, громадської забудови та городів в санітарно-захисних зонах допускається за умови централізованого водопостачання та погодження з органами санепідслужб. Генеральним планом рекомендується провести гігієнічну оцінку стану навколишнього середовища за результатами лабораторних досліджень шкідливих факторів в окремих
елементах середовища (оцінку якості атмосферного повітря, комплексну оцінку санітарного стану грунту і т.д.). В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та
підземних джерел, крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь).
Нове проектне кладовище пропонується розмістити на північ від населеного пункту. Поряд з проектним кладовищем пропонується розмістити території комунального, інженерного призначення. На півночі населеного пункту поряд з пождепо пропонується розмістити територію для звезення снігу в зимовий період (площею 0,19га). З боку пониження рельєфу передбачено місцеві очисні споруди для затримки сміття та піску щоб запобігти потраплянню неочищених стічних вод до грунту. Майданчик для збору снігу виконати
з твердим покриттям, рекомендується огородити світлопрозорою огорожею.
Сільскій раді: рекомедується організувати розроблення схеми санітарного очищення
населеного пункту, місцевої програми поводження з відходами, місцевої схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі.
Об'єкти та місця утилізації побутових відходів.
Норми утворення визначаються за двома джерелами утворення:
- житлових будинків;
- об’єктів невиробничої сфери
Норми утворення ТПВ — це кількість твердих побутових відходів, які утворюються на
одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлового фонду; 1 кв.м торгівельної та
складської площі; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.
Норми накопичення побутових відходів прийнято 280-300 кг на 1 людину, тобто
70200 кг/рік по с. Зарічне. Норма накопичення сміття з вулиць та доріг – 10 кг/м на рік, тобто по с.Зарічне 389040 кг/рік, разом 459240 кг/рік.
За даними Тростянецької міської ради, утилізація рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. Сміттєвидалення - спеціалізованою організацією до місця складування (полігону) шляхом вивезення спец автомобілями подворово.
Розрахунок обсягів виробничого сміття залежить від виду виробництва. Пропонується удосконалення системи санітарної очистки: організація попереднього роздільного
збирання відходів перед вивозом на місце видалення та подальша системна утилізації та
переробки твердих відходів.
Більш детальні рішення повинні бути визначені при розробці схеми санітарної
очистки території. Генеральним планом надано пропозиції щодо розміщення майданчиків
для збору ТПВ з розміщенням 4 контейнерів для роздільного збору сміття. Рекомендується також встановлення урн для сміття на шляхах загального користування через кожні
100-150м а також перед входами до громадських об’єктів.
У зв'язку з відсутністю на теперішній час пропонується організувати розроблення та
затвердити «Схеми санітарного очищення села Зарічне» з передбаченням можливості організації роздільного збирання ТПВ. Перед розробкою схеми санітарного очищення організувати розроблення та затвердити Місцеву програму поводження з ТПВ з урахуванням
положень регіональних програм та проводити постійний контроль за їх виконанням.
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9. 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).
Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що територія проектування на даному
етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та розвитку. З
метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного
контролю території, місцевого самоуправління та виконання заходів, передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля.
Альтернативою був варіант розміщення на території планування виробничих об'єктів з метою покращення економічної ситуації населеного пункту. Але, в такому випадку погіршится стан довкілля села.
У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та
відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки району та України загалом, а також збільшення кількості робочих місць та
розширення рекреаційних територій. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.
Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.
Метод, який застосовувався під час СЕО – SWOT – аналіз.
10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного документу
держаного планування є забезпечення того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації
впливів та наслідків успішно втілюються та є ефективними і достатніми. Зокрема слід звернути увагу на моніторинг стану навколишнього стану після скорочення санітарно-захисної
зони кладовища з 300м до 100м (стан забруднення підземних вод, стан забруднення
грунтів та їх динаміка); аналіз стану біорізноманіття територій після виконання заходів по
осушенню території.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни, які володіють об’єктивною інформацією про виникнення або загрозу виникнення небезпеки для навколишнього природного середовища,
повинні негайно інформувати Державні органи України, до повноважень, яких належить
проведення заходів державного напрямку (конторолю) в галузі екологічної безпеки.
Програма екологічного моніторингу повинна почати працювати під час будівництва та протягом експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів,
кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.
-постійний моніторинг повинен здійснюватися під час всього життєвого циклу
об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації. Критерієм під час будівництва є охорона грунтів (якісні характеристики) і своєчасний вивіз будівельного сміття, відшкодування шкоди для навколишнього середовища у разі виделення дерев. Під час експлуатації –організація контролю за якістю атмосферного повітря. Під час виведення із
експлуатації – своечасна та безпечна утилізація конструкцій та будівель, визначення можливості та організація повторного використання матеріалів.
-внутрішній моніторинг.
Перед початком будівництва повинно бути призначено фахівця, який буде
відповідальним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт.
Також ця особа буде повинна регулярний контакт не тільки із державними контролюючими
органами, а й особами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, охорону праці будівельної організації.
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-зовнішній моніторинг та оцінка.
Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.
Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право
долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно відповідно до вимог біобезпеки, що встановлені на підприємстві.
Замовник у межах своєї компетенції організовує моніторинг наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх
усунення (організовує контроль за станом атмосферного повітря, грунтів шляхом замовлення лабораторних досліджень ДУ “Сумський обласний лабораторний центр МОЗ
України” або передає ці повноваження власнику земельної ділянки та об’єкту будівництва);
організовує контроль за станом лісу, проводить візуальне обстеження територій, що перебувають у його користуванні, повідомляє “Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства”, здійснює заходи з усунення шкідливого впливу на ліс у разі
отримання таких повноважень.
Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів
України.
Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм
власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля,
зобов’язані, у відповідності до чинного законодавства, здійснювати екологічний контроль за
виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно
надавати дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного вивчення.
11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення (за наявності).
Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля при реалізації документу державного
планування - Генерального плану та плану зонування території с.Зарічне
Тростянецького району Сумської області відсутні.
12. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї
частини, розраховане на широку аудиторію.
При складанні звіту було варховано пропозиції та зауваження Департаменту екології
та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації, надані відповідно до вимог частин 2
та 6 статті 10 Закону України «Про старатегічну екологічну оцінку».
Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування:
У звіті про СЕО документу державного планування проведено оцінку впливів на
довкілля об'єкту планованої діяльності в районі його розташування.
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.
СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності,
участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності,
запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти
інформації у проекті документу державного планування.
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Проект “Генеральний план з планом озування території с. Зарічне Тростянецького
району Сумської області” розробляється з метою визначення територіального розвитку на
проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням
територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населенного пункту, а також з
метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток
та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.
Генеральний план розроблений на розрахунковий термін до 2039 року.
Термін дії генерального плану - безстроковий.
Затверджений сесією Тростянецької міської ради проект буде являтися основним
документом, шо визначає подальший розвиток території.
У складі пояснювальної записки до проекту генерального плану с.Зарічне
розроблено розділ «Оцінка екологічних умов просторового планування», який віповідає
вимогам частини 2 ст.11 «Закону України «Про старатегічну екологічну оцінку».
Генеральний план села передбачає (відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про
основи містобудування»):
-визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування
забудови та іншого використання територій;
-обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови
та іншого використання територій;
-визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів
використання і забудови територій;
-формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного
пункту;
-оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного
стану;
-визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та
інші обмеження їх використання;
- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального
плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно
внести відповідні зміни.
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.
Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території детального планування немає. Хімічно небезпечних об’єктів на території детального планування немає. Хімічно небезпечні об’єкти, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані за межами території детального планування, до зони впливу яких може потрапляти об’єкт, відсутні. Запроектований об’єкт не несе шкоди для здоров’я населення.
Об’єктів та територій ПЗФ немає.
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.
Відповідно до нормативно-правової бази України визначено ряд зобов’язань:
- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних
стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
- дотримання режимів використання прибережної захисної смуги;
- дотримання режимів використання 1-го поясу санітарної охорони свердловини;
- забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та
самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";
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- компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища (наприклад у разі видалення дерев);
- проводити: моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно
функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.
- поводження з відходами — організувати розроблення та затвердити: Схему санітарного очищення території, регіональну та місцеву програму поводження з відходами.
При виконанні планувальних та інших земляних робіт ґрунтовий шар, придатний
для використання, повинен попередньо зрізатися і складуватися в спеціально відведених
місцях для подальшого відновлення.
При розробці проектних рішень подальших стадій проектування та будівництві
об’єктів необхідно дотримуватись діючої законодавчої та нормативної бази.
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових.
Кумулятивні наслідки - нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути
різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація містобудівної документації призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
Синергічні наслідки - сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х
або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Синергетичні наслідки, зважаючи на незначний вплив планованої діяльності на будь-яку зі сфер охорони довкілля, незначні.
Короткострокові наслідки (1 рік) – порушення рослинного покриву внаслідок будівельних робіт запроектованих об’єктів; можливий вплив на лісові ресурси (тимчасова втрата зелених насаджень під час улаштування біатлонних трас, що проходять залісненими ділянками, якщо це буде передбачено проектною документацією).
Середньострокові наслідки (3-5) – зменшення площі озеленених територій за рахунок улаштування твердого покриття та забудови.
Довгострокові наслідки (50-100 років) – негативні наслідки відсутні.
Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Здійснення соціально-економічних та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, раціонального використання, належного утримання та охорони, забезпечення належного санітарного стану та благоустрою об'єктів, проваджуються
відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано застосовувати нових технологій та обладнання, що дозволить мінімалізувати шкідливий вплив на довкілляю
Щодо охорони водного басейну - відведення поверхневого стоку з території проектування у понижені ділянки рельєфу з попереднім очищенням на пісковловлювачах для
затримання нерозчинних домішок.
Стосовно охорони ґрунтів- планове прибирання території, організація збору ТПВ.
Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне навантаження):
Акустичне навантаження. Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до
вулиць територій передбачається переважно за рахунок створення придорожніх захисних
зелених насаджень.
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).
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Альтернативою був варіант розміщення на території планування виробничих об'єктів з метою покращення економічної ситуації населеного пункту. Але, в такому випадку погіршится стан довкілля села.
У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та
відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки району та України загалом, а також збільшення кількості робочих місць та
розширення рекреаційних територій. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.
Об'єкти, які передбачають ОВД на подальших стадія проектування у разі затвердження документа державного планування: проектні свердловини.
Використана література:
1.
Закон України «Про старатегічну екологічну оцінку»;
2.
Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
3.
Закон України «Про відходи»;
4.
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
5.
Закон України «Про екологічну мережу України»;
6.
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
7.
Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
8.
Закон України «Про Природно-заповідний фонд України»;
9.
Закон України «Про рослинний світ»;
10. Закон України «Про тваринний світ»;
11. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів»;
12. Земельний кодекс України;
13. Водний кодекс України;
14. Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;
15. Закон України «Про основи містобудування»;
16. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
17. Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування (затв. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 296
від 10.08.2018р.)
18. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України «Про затвердження Порядку надання містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» від 07 липня 2011р. №
109.
19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26, 31).
20. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
21. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
22. ДБН В.2.3-5: 2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
23. ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;
24. ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів»;
25. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
26. ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
27. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення»;
28. ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у
містобудівній документації; та інших нормативних документів»;
29. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
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30. ДБН В.2.5-75 2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
31. Екологічний паспорт Сумської області за 2017 рік (Департамент екології та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації http://www/eco-poltava.gov.ua).
32. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Полтавсьої області у 2017 році (Департамент екології та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації http://www/eco-poltava.gov.ua).
33. Водний кодекс України.
34. Кодекс України про надра.
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