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Зміст  

Назва розділу Стор. 
Вступ 3 
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 
зв’язок з іншими документами державного планування 9 
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 
державного планування не буде затверджено (за адміністративними 
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 16 
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 
(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 
результатами досліджень) 37 
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, 
зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та 
результатами досліджень) 49 
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені 
на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються 
документа державного планування, а також шляхи врахування таких 
зобов’язань під час підготовки документа державного планування 51 
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, 
середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за 
необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і 
негативних наслідків 61 
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 
планування. 67 
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у 
тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 
технічних засобів під час здійснення такої оцінки). 75 
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування, у тому числі для 
здоров’я населення. 71 
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у т.ч. 
для здоров'я населення 78 
11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на 
широку аудиторію 78 
12.Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку 82 
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Вступ 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з 

необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних 

питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів та населених пунктів. Стратегічна 

екологічна оцінка стратегій, планів та програм дає можливість зосередитися 

на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та 

використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення 

екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це новий інструмент 

реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше 

запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, 

ніж виявити та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та 

сприяння інтеграції екологічних факторів і підготовці планів і програм з 

метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, 

пов’язані з розвитком стратегічного планування національної практики 

застосування екологічної оцінки. 

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 

Основними міжнародно-правовими документами щодо проведення 

СЕО є: Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція ЕСПО), ратифіковано Верховною Радою України (від 01.07.2015 

№562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє природне середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
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Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

основні засади (Стратегії) державної екологічної політики на період до 2030 

року» (схвалено Верховною Радою України 28 лютого 2019 року). В цьому 

законі СЕО згадується в основних інструментах реалізації державної 

екологічної політики. Тобто стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на 

довкілля – дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє 

природне середовище та встановити відповідність запланованої чи 

здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки тощо. 

СЕО в Україні здійснюється на основі принципів законності та 

об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, 

збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, 

довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у 

проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини 

у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

виконання документів державного планування та поширюється на документи 

державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового 

господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 

поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, 

телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 

виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 

види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у відповідності до вимог 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), або які вимагають оцінки, 

зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з 

природоохоронним статусом). 
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Об’єкт СЕО і рівень планування 

Об’єктом СЕО є «Детальний план території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів». 

ДДП призначений для обґрунтування стратегії планування, забудови та 

іншого використання території, на які реалізуються повноваження 

Чугуївської районної державної адміністрації. 

Детальним планом території розглядається можливість будівництва 

малої товарної свинарської ферми на 150 голів. 

Територія, що розглядається ДДП сформована, як ділянка 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

6325484000:03:000:0092, цільове призначення - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства), загальною площею 2,00 га. 
 

Рисунок 1. Місце розташування земельної ділянки (кадастровий номер 

6325484000:03:000:0092) згідно публічної кадастрової карти України. 

 
 

Земельна ділянка (кадастровий номер 6325484000:03:000:0092) 

розташована на північно-західній околиці с. Коробочкине Чугуївського 

району за межами населених пунктів і межує: з півночі, сході та півдні – 

з  землями сільськогосподарського призначення (пасовища, рілля); з західної 

сторони – з  проїздом, землями сільськогосподарського призначення (рілля), 
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з водоймою на відстані 230-250 м. 

Проектна земельна ділянка вільна від цінних зелених насаджень. 

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні 

обмеження щодо планованої діяльності відсутні. Об’єкти природно-

заповідного фонду на території проектування відсутні. 

З метою забезпечення сталого розвитку території, виділення елементів 

планувальної структури території проектування, встановлення параметрів 

планованого розвитку елементів містобудівної структури, встановлення меж 

зон розміщення сільськогосподарського підприємства (свинарської малої 

ферми), на замовлення Чугуївської районної державної адміністрації 

ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» (за участю інвестора гр. Гуляна Ваагна 

Генріховича) розроблено документ державного планування «Детальний план 

території для будівництва господарських будівель за адресою: Харківська 

область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених 

пунктів». 

Задля визначення, опису та оцінювання наслідків виконання 

документів державного планування для довкілля, на замовлення Чугуївської 

районної державної адміністрації ФО-П Маліновською Юлією Сергіївною 

розроблено Розділ: охорона навколишнього природного середовища – Звіт 

про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування 

Детального плану території для будівництва господарських будівель 

за  адресою: Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна 

рада за межами населених пунктів. 

Рівень планування – місцевий. 

Стадія здійснення СЕО 

Оцінка проводилась паралельно з підготовкою Детального плану 

території. 

 



7 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення ДДП та здійснення СЕО 

В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки ДДП 

«Детального плану території для будівництва господарських будівель 

за  адресою: Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна 

рада за межами населених пунктів» складено Заяву про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки опубліковано у друкарських засобах масової 

інформації, а саме: 

- газета «ЕКОсвіт» від 06 липня 2020 року;  

- газета «Харківський кур’єр» від 06 липня 2020 року.  

Замовником ДДП – Чугуївська районна державна адміністрація 

Харківської області забезпечується вільний доступ громадськості до 

документів протягом усього строку громадського обговорення за адресою: 

63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29. 

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості Замовником ДДП оприлюднено Заяву про визначення обсягу 

СЕО проекту документу державного планування «Детального плану 

території для будівництва господарських будівель за  адресою: Харківська 

область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених 

пунктів» шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Чугуївської районної 

державної адміністрації, з яким можна ознайомитися за посиланням 

https://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Struktura/arhitekt/Zayava%2001%20

35%202958%20%2013.07.2020.pdf  
 

Рисунок 2. Місце розміщення Заяви про визначення обсягу СЕО 

проекту документу державного планування «Детального плану території для 

будівництва господарських будівель за  адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» 

на офіційному веб-сайті Чугуївської районної державної адміністрації. 
 

https://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Struktura/arhitekt/Zayava%2001%2035%202958%20%2013.07.2020.pdf
https://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Struktura/arhitekt/Zayava%2001%2035%202958%20%2013.07.2020.pdf
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Протягом строку громадського обговорення Заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, 

зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. 

Також Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та у сфері охорони здоров’я. 

В листі від 17.07.2020 № 03.02-19/3115 від Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації були 

отримані пропозиції стосовно визначення обсягу дослідження та рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну 
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екологічну оцінку, та визначена низка питань, яким необхідно приділити 

увагу під час виконання стратегічної екологічної оцінки. Надані пропозиції 

були враховані під час здійснення СЕО та підготовки звіту, у відповідності до 

вимог державних стандартів в сфері містобудування, Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та з урахуванням «Методичних рекомендацій 

із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування», затверджених Міністерством екології та природних ресурсів 

України. 

Листом від 28.07.2020 року №16/205 Департамент охорони здоров’я 

Харківської ОДА повідомив про відсутність зауважень до обсягу та рівня 

деталізації інформації стратегічної екологічної оцінки. 
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1. Зміст та основні цілі документу державного планування. Його 

зв’язок з іншими документами державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка розроблена для проекту документу 

державного планування, а саме для «Детального плану території для 

будівництва господарських будівель за  адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів», 

головною метою якого є вирішення наступних питань: уточнення 

планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо; формування принципів 

планувальної організації забудови; функціональне призначення, режим та 

параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними 

нормами, стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження за 

відсутності плану зонування території; доцільність, обсяги, послідовність 

використання території; черговість та обсяги інженерної підготовки 

території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і 

пішохідного руху. 

Детальний план території розроблений з метою забезпечення сталого 

розвитку території, виділення елементів планувальної структури території 

проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів 

містобудівної структури, встановлення меж зон розміщення 

сільськогосподарського підприємства (свинарської малої ферми). 

Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» Детальний план території уточнює положення містобудівного 

об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток 

відповідної території. 

Детальним планом території, розглядається можливість будівництва 

малої товарної свинарської ферми на 150 голів. 

Рішення детального плану не суперечать функціональному 

призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені у 

Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським 
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державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Дніпромісто» 

та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році. 

При розробленні детального плану території враховується: генеральна 

схема планування території України, Схема планування території 

Харківської області, функціональне зонування територій існуючих 

підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, 

природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні 

розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та 

розташування існуючих мереж. 

Матеріали детального плану вирішують основні принципові питання з 

планування території. При розробленні вказаного документа державного 

планування враховані пропозиції відповідних розділів Детального плану 

території, що визначаються вимогами ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території». 

З метою збереження балансу державних, суспільних та приватних 

інтересів, запропоновані у складі Детального плану містобудівні рішення 

підлягають громадському обговоренню. 

Проектні рішення, прийняті при розробленні вказаного детального 

плану, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних та інших норм, діючих на території України і забезпечують 

безпечне для життя і здоров’я проживання людей при дотриманні 

передбачених коригувань детальним планом заходів. 

Детальний план території розроблений у відповідності з: 

-   рішенням Чугуївської районної державної адміністрації; 

-   Завданням на проектування; 

-   Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

-   Законом України «Про основи містобудування»; 

-   Законом України «Про генеральну схему планування території України»; 

-   Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

-  Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»; 



12 

-   Земельним кодексом України; 

-   Водним кодексом України; 

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

-   ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

-   ДСП №173-96 «Держаними санітарними правилами проектування та 

забудови населених пунктів»; 

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

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

-   ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою»; 

-   ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування»; 

-   ВНТП-АПК-02.05 «Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі 

ферми); 

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

положення проектування»; 

-   ДСТУ Б.Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів 

містобудівної документації»; 

-   ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною». 

В процесі стратегічної екологічної оцінки детальним планом території 

розглянуті та проаналізовані документи, що містять екологічні цілі, а також 

заходи і завдання у сфері охорони здоров’я: Закон України «Про основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 

2030 року» (який набрав чинності 01.01.2020). Аналіз відповідності завдань 

ДДП цілям екологічної політики та соціально-економічного розвитку 

наведено в таблиці  1.1. 

Цілі ДДП «Детального плану території для будівництва господарських 

будівель за  адресою: Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська 

селищна рада за межами населених пунктів» не суперечать цілям Схеми 
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планування території Харківської області, розробленої Українським 

державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Дніпромісто» 

та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році. 

Таблиця 1.1. Відповідності завдань детального плану території цілям 

екологічної політики. 

Цілі, викладені в 
національних 
документах 

стратегічного 
планування 

Цілі програм в сфері 
охорони довкілля та 

економічно-
соціального 
розвитку на 

регіональному рівні 

Завдання,  
викладені в проекті ДДП 

1 2 3 

Атмосферне повітря 
Зменшення викидів 
забруднюючих речовин 
(далі – ЗР) до 2030 р на 
22,5 % і парникових 
газів на 60 % (базовий 
рік – 2015)., у т.ч.: - 
викиди ЗР від 
стаціонарних джерел, 
умовно приведені до 
оксиду вуглецю з 
урахуванням відносної 
агресивності основних 
забруднювачі, знизити 
до 85 %; - викиди ЗР від 
пересувних джерел, 
умовно приведені до 
оксиду вуглецю з 
урахуванням відносної 
агресивності 10 
основних 
забруднювачів, знизити 
до 70 %. 

Сприяння суб’єктом 
господарювання у 
виконанні вимог 
природоохоронного 
законодавства, 
реалізації діяльності 
щодо навантаження 
на довкілля, а також 
виконанні 
контролюючих 
функцій  

Зменшення викидів ЗР 
шляхом озеленення, зокрема, 
вздовж межі території 
виробничої зони 
передбачено улаштування 
смуги зелених насаджень 
шириною 3-5 метрів. 
Надаються рекомендації 
щодо можливості  
використання сучасних 
технологій в системах 
опалення, використання 
альтернативних джерел 
енергії та використання 
електромобілів на території 
обслуговування об’єкту 
містобудування. 

Водні ресурси 
Запобігання 
забрудненню водних 
ресурсів 

Охорона та 
раціональне 
використання 
водних ресурсів та 
земель водного 
фонду. 

З метою недопущення 
забруднення водних об’єктів 
ДДП визначена проектна 
ділянка для розміщення 
свинарської малої ферми з 
урахуванням вимог Водного 
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кодексу України щодо 
розмірів і меж прибережної 
захисної смуги існуючої 
водойми, та з урахуванням 
проектних матеріалів 
(ТОВ «Інститут 
«УКРОММУННИПРОЕКТ») 
щодо розмірів і меж зони 
санітарної охорони існуючої 
артезіанської свердловини. 
ДДП передбачено 
каналізування шляхом 
улаштування локальних 
очисних споруд, а також 
улаштування системи збору 
поверхневих стічних вод до 
очисних споруд. 

Охорона земель і 
ґрунтів. 

Контроль за вмістом 
ЗР у ґрунті 

ДДП передбачається 
благоустрій проектної 
територій та озеленення, 
улаштування твердого 
покриття всіх 
запроектованих проїздів, 
організація відведення 
поверхневих стічних вод, а 
також організація та 
здійснення моніторингу за 
вмістом ЗР у ґрунті. 

Відходи 
1.  Управління 
відходами та 
ресурсами, повернення 
у господарський обіг 
ресурсоцінних 
матеріалів. 
2.  Частка відходів, що 
захоронюються, до 
2030р. зменшити до 35 
% (базовий рік- 2015) 

Раціональне 
використання та 
зберігання відходів; 
вдосконалення 
системи санітарної 
очистки території 
шляхом 
налагодження 
своєчасного збору та 
знешкодження ТПВ; 
удосконалення 
системи роздільного 
збирання, 
сортування та 
утилізації 

ДДП передбачається 
впровадження системи 
санітарної очистки території 
шляхом налагодження 
своєчасного збору та 
знешкодження ТПВ; 
організація системи 
роздільного збирання, 
сортування відходів. 
Надаються рекомендації 
щодо улаштування твердого 
покриття майданчику для 
карантинування 
підстилкового гною, 
компосту та твердої фракції; 
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облаштування майданчиків 
для розміщення контейнерів 
для збору ТПВ. 

Здоров’я населення 
Покращення умов 
санітарії населених 
місць 

Покращення 
санітарних умов 
населених пунктів; 
модернізація 
закладів охорони 
здоров’я 

З метою уникнення відчуття 
населенням с. Коробочкине 
неприємного запаху ДДП 
визначена проектна ділянка 
для розміщення свинарської 
малої ферми у відповідності 
до вимог ДСП 173-96 
«Санітарні правила 
планування і забудова 
населених пунктів», з 
дотриманням розмірів 
санітарно-захисної зони. 
ДДП передбачено 
улаштування системи збору 
поверхневих стічних вод до 
очисних споруд та 
улаштування смуги зелених 
насаджень шириною 3-5 
метрів уздовж межі 
проектної території. 

 

Таким чином, завдання, викладені в ДДП «Детального плану території 

для будівництва господарських будівель за  адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» 

відповідають екологічним цілям, встановленим на національному та 

peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів, 

спрямованих на їх виконання. 

Враховуючи географічне розташування території проектування, при 

затверджені та впровадженні ДДП «Детального плану території для 

будівництва господарських будівель за  адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» 

запропоновані проектні рішення не матимуть транскордонного впливу. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами дослідження) 

Чугуївський район – район у центральній частині Харківської області, в 

долині річки Сіверський Донець. Ця місцевість є зоною поступового 

переходу від лісостепу до степу. Адміністративний центр – м. Чугуїв. 

Загальна площа району становить 1148,61 км² (3,6% від площі Харківської 

області). Районом проходить автошлях Е40, М03. Відстань від міста Чугуєва 

до міста Харкова: залізницею – 69 км; автошляхом – 41 км. 

Коробочкине – село в адміністративних межах Чкаловської селищної 

ради Чугуївському районі Харківської області, кількість населення становить 

3106 осіб. Село розташоване на правому березі річки Таганка, яка через 4 км 

впадає в річку Сіверський Донець (ліва притока). На відстані 2,5 км 

розташоване село Пушкарне, за 4 км – село Гракове, за 6 км – смт. Малинівка. 

Поруч із селом проходять автомобільні дороги М03 і Н26. На відстані 1 км 

від села проходить залізниця, станція Ковиловий. 

Чугуївський район розташований у центральній частині Харківської 

області в зоні лісостепу. Рельєф – рівнинний. Район розміщується в 

помірному кліматичному поясі, клімат помірно-континентальний. Оскільки 

район розміщується в середніх широтах, то величина сумарної річної 

сонячної радіації змінюється за порами року та складає близько 95,1 Ккал на 

см2, річна сума опадів у вигляді дощу та снігу складає близько 520 мм. 

В місцевості переважають північні і північно-західні вітри. 

Максимальні температури (понад 40 0С) спостерігалися у метеорологічній 

станції в м. Чугуїв, а найнижчі – 35 0С. Зима не дуже морозна, а літо 

спекотне. На клімат найбільше впливає географічна широта, абсолютна 

висота над рівнем моря (700 м), віддаленість від океану, рельєф, що оточує 

територію області, характер підстилаючої поверхні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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В цілому клімат сприяє для життя людей, вирощування різноманітних 

сільськогосподарських культур та роботи транспорту. 

Чугуївський район багатий на корисні копалини, природний газ. Також 

наявні глини, пісковики, вапняки, які використовуються для виробництва 

будівельних матеріалів. На території Чкаловської селищної ради активно 

ведеться видобуток газу. 

На території Чкаловської селищної ради внутрішні води представлені: 

ріки Сіверський Донець, Бурлук, струмки, ставки, болота та підземні води 

вони тісно взаємозв’язані колообігом води. За характером водозбору річки 

відносяться до рівнинних. 

Територія, що розглядається, розташована на північно-західній околиці 

с. Коробочкине Чугуївського району за межами населеного пункту і межує: 

- з півночі, сході та півдні – землі сільськогосподарського призначення 

(пасовища, рілля); 

- з західної сторони – проїзд, землі сільськогосподарського призначення 

(рілля), водойма на відстані 230-250 м. 

Підприємства, що обліковуються на території с. Коробочкине: 

- СК «Вітязь», адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський р-н, 

с. Коробочкине, вул. Миру, 123-в, напрямок діяльності – вирощування 

сільгосппродукції; 

- СТОВ «Маяк», адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський р-н, 

с. Коробочкине, вул. Шкільна, 1, напрямок діяльності – вирощування 

сільгосппродукції; 

- ПрАТ «Чугуївський Агротехсервіс», адреса: 63540, Харківська обл., 

Чугуївський р-н, с. Коробочкине, напрямок діяльності – вирощування 

зернових та технічних культур; 

- ТОВ «Харківська фруктова компанія», адреса: 63540, Харківська обл., 

Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 1, напрямок діяльності – 

вирощування і зберігання плодоовочевих культур. 

Проектна територія сформована, як ділянка сільськогосподарського 



18 

призначення (кадастровий номер 6325484000:03:000:0092, цільове 

призначення - 01.03 для ведення особистого селянського господарства), 

загальною площею 2,00 га. 

Територія вільна від забудови, зелених насаджень та інженерних 

мереж. В можливій зоні впливу запроектованого об’єкту відсутні об’єкти 

природно-заповідного фонду, як існуючі, так і перспективні. 

Територія, що розглядається, знаходиться поза зоною транспортних 

коридорів місцевого, регіонального або національного значення. 

В цілому, розглянута територія, має вигідне містобудівне 

розміщення в структурі села Коробочкине і Чугуївського району. 

Проектна територія має відповідні переваги: значна кормова база, 

відособленість, зручний автомобільний зв’язок з іншими об’єктами 

підприємства інвестора, що створює всі умови для її сталого 

функціонування. 

Територія, що розглядається, визначена у відповідності до діючого 

законодавства, з дотриманням планувальних обмежень. Проведеним аналізом 

існуючого стану природного та урбанізованого середовища в цілому не 

виявлено обмежень для реалізації запланованої на даній території 

містобудівної діяльності. 

Екологічні умови території, що розглядається ДДП, характеризується як 

задовільна (для оцінки екологічних умов проживання використано показники 

територіальної концентрації виробництва, господарської освоєності земель, 

густоти населення, забруднення природного середовища (хімічного: 

атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів, а також радіаційного), 

природних умов (ступеня ураженості території несприятливими природно-

антропогенними процесами). 

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 

навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 

еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території. 
 



19 

Атмосферне повітря 

Стан атмосферного повітря Харківської області формується обсягами 

викидів забруднюючих речовин від пересувних та стаціонарних джерел 

забруднення. До стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря 

відносяться викиди від промислових та сільськогосподарських підприємств. 

Основними чинниками інтенсивного забруднення атмосфери 

автотранспортом є: постійно зростаюча кількість автотранспорту; 

експлуатація технічно застарілого автомобільного парку; низька якість 

паливно-мастильних матеріалів; недостатня пропускна спроможність 

дорожньо-транспортної мережі, яка сформувалась в умовах існуючої 

забудови; незадовільний стан дорожнього покриття проїзної частини доріг. 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих 

речовин стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря на території Чкаловської селищної ради відсутні. 

Таблиця 2.1 Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин 

у Харківській області в атмосферне повітря за 2016-2018 р.р. 

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від 
стаціонарних джерел, тис. т 100,2 45,0 44,7 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел у розрахунку на км2, т 3,2 1,4 1,4 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 37,0 16,7 16,7 

 

Таблиця 2.2 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення в Чугуївському районі та 

в цілому по області, тис. т. 

Район, область 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Всього Харківська 
область 100,175 44,955 44,741 

Чугуївський район 15,0624 4,186 6,650 
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Таблиця 2.3 Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне 

повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пилу, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксиду вуглецю) в Чугуївському районі та в цілому по області, 

тис. т. 

Район, 
область 

2017 рік 2018 рік 

Ра
зо

м 
В тому числі по 

окремих речовинах: 

Ра
зо

м 

В тому числі по 
окремих речовинах: 

П
ил

 

Д
іо

кс
ид

у 
та

 
ін

ш
і с

по
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Харківська 
область 44,955 * 11,312 7,812 ** 44,741 * 9,320 6,764 ** 

Чугуївський 
район 4,186 * 1,042 0,7174 ** 6,650 * 1,887 0,023 ** 

* - за інформацією Головного управління статистики у Харківської області з 2015 років 
статзвітністю не передбачено. 
** - за інформацією Головного управління статистики у Харківської області з 2017 років 
статзвітністю не передбачено. 

 

Основними джерелами впливу на якість атмосферного повітря, в межах 

та навколо с. Коробочккине, є такі сільськогосподарські підприємства: 

- СК «Вітязь», адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський р-н, 

с. Коробочкине, вул. Миру, 123-в, напрямок діяльності – вирощування 

сільгосппродукції; 

- СТОВ «Маяк», адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський р-н, 

с. Коробочкине, вул. Шкільна, 1, напрямок діяльності – вирощування 

сільгосппродукції; 

- ПрАТ «Чугуївський Агротехсервіс», адреса: 63540, Харківська обл., 

Чугуївський р-н, с. Коробочкине, напрямок діяльності – вирощування 

зернових та технічних культур; 

- ТОВ «Харківська фруктова компанія», адреса: 63540, Харківська обл., 

Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 1, напрямок діяльності – 

вирощування і зберігання плодоовочевих культур. 
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Головним пересувним джерелом забруднення атмосферного повітря на 

даний час на території Чкаловської селищної ради є автомобільний транспорт 

(в тому числі автомобільний транспорт вищевказаних сільськогосподарських 

підприємств), який є джерелом відпрацьованих газів дизельних двигунів, що 

містять оксиди вуглецю, оксиди і діоксиди азоту, різні вуглеводні, сірчистий 

ангідрид, сажу та пил. Уздовж автомобільних доріг, відмічається забруднення 

ґрунтів за рахунок викидів двигунів, продуктів зношення механічних частин, 

дорожнього покриття. Збільшення викидів забруднюючих речовин перш за 

все зумовлено збільшенням використання автотранспорту, погіршенням 

технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю паливно-

мастильних матеріалів, труднощами щодо контролю великої кількості 

автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний транспорт, 

транзит). 
 

У формуванні ризику на чутливі групи населення можуть відігравати 

азоту діоксид, пари вуглеводневого конденсату (бензин), формальдегід, оксид 

вуглецю, метан, сірки діоксид та інші. 

Речовини, що можуть потрапляти в атмосферне повітря під час 

експлуатації автомобільного транспорту: азоту діоксид, сажа, ангідрид 

сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені, пил металевий, оксид заліза, 

оксид марганцю, метан та інші. 

Азоту діоксид – це бурий газ з задушливим запахом. Відчуття запаху та 

невеликого подразнення в роті виникає при концентрації 0,008 мг/л, а іноді – 

при 0,0002 мг/л, максимальна невідчутна концентрація – 0,00014 мг/л. 

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання - 

повнокров’я та набряки слизових оболонок дихальних шляхів, набряки 

легенів, мозаїчно розташовані ділянки емфіземи, ателектазу, розрив альвеол. 

У людей, працюючих при концентрації діоксиду азоту 0,0008-0,005 мг/л біля 

3-5 років, виявлені запальні зміни слизової оболонки ясен, хронічні бронхіти, 

емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнений приступами астми, тенденція 
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до брадикардії і гіпотонії, збільшення вмісту гемоглобіну та еритроцитів, 

прискорення звертання крові та інше. 

Оксид вуглецю – отруйний газ без кольору, смаку, з дуже слабким 

запахом, злегка нагадує запах часнику. Отруйний вплив відомий під назвою 

«угари», пояснюється тим, що оксид вуглецю легко з’єднується з 

гемоглобіном крові та робить його нездатним переносити кисень від легенів 

до тканин. При вдиханні свіжого повітря утворене з’єднання 

(карбоксигемоглобін) поступово руйнується, і гемоглобін відновлює здатність 

поглинати кисень. В повітрі робочої зони ПДК оксиду вуглецю складає 

20 мг/м3. Концентрацію у 300 мг/м3 людина переносить без помітної дії 

протягом 2-4 годин, концентрація у 600 мг/м3 викликає легке отруєння, у 

980 мг/м3 – важке отруєння настає через 10-30 хвилин, у 3600 мг/м3 – смерть 

настає через 1-5 хвилин. 

Сірки діоксид - безбарвний негорючий газ з гострим запахом, в 2,2 рази 

важчий за повітря, легко розчинний у воді. Отруєння в виробничих умовах 

відбувається через дихальні шляхи. Вже дуже малі концентрації діють 

дратівливо на слизові оболонки, короткочасне вдихання більш високих 

концентрацій веде до отруєння. Сірчистий ангідрид (SO2), незважаючи на 

великі масштаби його викидів в атмосферу. Під впливом короткохвильової 

сонячної радіації він швидко перетворюється в сірчаний ангідрид (SO3), який 

при контакті з водяною парою Вуглеводні граничні. Володіють вираженим 

запахом. При термодеструкції утворюються оксиди вуглецю. Кумулятивність 

слабка. Клінічна картина гострого отруєння: збудження, що змінюються 

загальмованістю, слабкість, запаморочення, головний біль, біль в області 

серця, почастішання пульсу, серцебиття, першіння в горлі, кашель, 

порушення дихання, нудота, блювота, біль у животі. Найбільш трупи органи і 

системи: центральна нервова, дихальна та серцево-судинна системи, печінка, 

нирки, органи кровотворення, шлунково-кишковий тракт. 

Сажа – високодисперсний порошок. Раніше вважалося, що сажа 

нешкідлива, проте приводяться дані, що вона може викликати справжній 
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пневмоконіоз, антракоз. Симптоми антракоза: стомлюваність, кашель, болі в 

грудях, в подальшому задишка. Пневмоконіоз супроводжується хронічним 

бронхітом, в результаті якого розвивається емфізема, стійкі розширення 

бронхів і зміни з боку серця, що нагадують такі при селікозі. 

Тверді частинки (пил) – надають загальнотоксичну, дратівливу, 

канцерогенну дію, викликають хронічний катар верхніх дихальних шляхів, 

хронічний бронхіт, пневмонію, емфізему легенів, кашель, збільшують 

схильність до захворювання на туберкульоз легень. 
 

Забруднення повітря на ділянках з підвищеною інтенсивністю руху 

можуть призводити до постійних ризиків негативного впливу на стан 

здоров’я населення, ґрунти та рослинність прилеглих ділянок. Проте, в разі 

створення нових площ зелених насаджень із обов’язковим урахуванням 

пило-, газо- та димостійкості рослин буде забезпечувати зниження 

негативного впливу на навколишнє природне середовище, насамперед на 

атмосферне повітря від впливу автотранспортних засобів. 

Основними напрямками зменшення викидів забруднюючих речовин є 

насамперед неухильне виконання суб’єктами підприємницької діяльності 

природоохоронних заходів та впровадження сучасних технологій очищення 

газо-пилового потоку. Діяльність кожного суб’єкта господарювання має бути 

спрямована на збереження та відновлення природного стану атмосферного 

повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення 

екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря 

на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Правові і 

організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного 

повітря визначає Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 

Актуальним та проблемним питанням, що негативно впливає на якість 

атмосферного повітря залишається також незаконне та самовільне 

спалювання опалого листя та стерні, соломи, післязбиральних залишків, а 

головне – сміття. Такі шкідливі, необдумані дії є причиною непоправних 
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наслідків, а саме: забруднення атмосферного повітря, знищення 

ландшафтного та біологічного різноманіття, зниження родючості ґрунтів, 

знищення корисної ентомофауни та мікрофлори, створюється загроза 

виникнення пожеж, а іноді й травмування або загибелі людей, надання 

економічних збитків і т.д. 

Зрештою, фактор забруднення повітря знаходиться в постійно 

динамічному стані і залежить від багатьох чинників, а отже, потребує 

постійного контролю та моніторингу його якості з боку органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

середовища та охорони здоров’я населення, особливо при регулюванні 

господарської діяльності всіх суб’єктів. 
 

На території проектування, що розташована на північно-західній 

околиці с. Коробочкине Чугуївського району за межами населених пунктів, 

відсутні промислових, сільськогосподарських підприємств, які можуть 

змінити склад атмосферного повітря. 

Територія, яка підлягає СЕО: з півночі, сході та півдні оточується 

землями сільськогосподарського призначення (пасовища, рілля); з західної 

сторони – проїздом, землями сільськогосподарського призначення (рілля). 

До проектної території не прилягають дороги міжнародного та 

державного значення. Тому можна зробити висновок, що інтенсивність руху 

не перевищуватиме 1500 авто/год, а відповідно – гранично-допустима 

концентрація забруднюючих речовин, що можуть потрапляти в атмосферне 

повітря від автомобільного транспорту не перевищуватимуть нормативних 

величин. 

 

Водні ресурси 

Харківська область розташована на вододілі двох річкових басейнів – 

Дона (Сіверського Донця) та Дніпра. Область загалом та село Рідне має 

надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами – 1,8 % від загальних 

водних ресурсів України. 
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Водні ресурси Харківської області формуються за рахунок транзитної 

притоки поверхневих вод по р. Сіверський Донець, місцевого річкового 

стоку, що формується в межах області, стічних, шахтних і кар’єрних вод, а 

також експлуатаційних запасів підземних вод. 

Проблемним питанням Харківської області, що прямопропорційно 

впливає на якість води акваторій, є очищення зворотніх вод, а також скид 

забруднених та недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні 

об’єкти. 

Таблиця 2.4 Основні показники використання і відведення води по 

Харківській області, млн м3 

Показни
ки 

Одиниця 
виміру 2016 

рік 
2017 
рік 

2018 
рік 

Скинуто зворотних вод, усього по 
Харківській області 

млн. м3 
 

328,6 274,0 303,2 
у тому числі: 

у підземні горизонти 0,04 0,129 0,054 
у накопичувачі 1,8 0,8 1,3 
на поля фільтрації 2,66 1,1 1,1 
у поверхневі водні об’єкти 325,1 270,3 298,8 
не віднесених до водних об’єктів - 3,513 3,813 

Скинуто зворотних вод у поверхневі 
водні 
об’єкти, усього по Харківській області 325,1 270,3 298,8 
з них: 

нормативно очищених, усього 202,8 198,1 195,5 
у тому числі: 

на спорудах біологічного очищення 200,0 196,5 193,2 
на спорудах фізико-хімічного очищення 0,1 0,28 0,275 
на спорудах механічного очищення 2,7 1,36 1,944 

нормативно (умовно) чистих без очищення 110,2 60,1 87,02 
забруднених, усього 9,774 9,81 14,07 
у тому числі: 

недостатньо очищених 5,5 4,9 4,885 
без очищення 4,3 4,9 9,19 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти у розрахунку на одну особу 112,5 100,3 110,63 

 

Основна водна артерія Чугуївського району — Сіверський Донець та 

його притоки — Уда, Мож, Великий Бурлук, Гнилиця. В районі побудовано 

37 ставків із загальним водним дзеркалом 304 тис. га та розташована 

південна частина Печенізького водосховища.  

На території Чкаловської селищної ради внутрішні води представлені: 

ріки Сіверський Донець, Бурлук, струмки, ставки, болота та підземні води 
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вони тісно взаємозв’язані колообігом води. За характером водозбору річки 

відносяться до рівнинних. 

Село Коробочкине розташоване на правому березі річки Таганка, яка 

через 4 км впадає в річку Сіверський Донець (ліва притока). 

Річка бере початок на південний схід від села Коробочкине. Спочатку 

тече на північний захід, потім на південній околиці села Коробочкине 

повертає і тече на північ до впадіння до Сіверського Донця. Відстань від 

гирла Сіверського Донця до місця впадіння Таганки – 854 км. 

Територія, що розглядається, знаходиться на правому березі річки 

Таганка, на відстані 230-250 м знаходиться водойма. 

Державний моніторинг довкілля в частині проведення гідрохімічних 

спостережень за станом поверхневих вод на території Харківської області 

проводився лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Регіонального офісу 

водних ресурсів у Харківській області. 

На підставі гідрохімічних досліджень, проведених Регіональним 

офісом водних ресурсів у Харківській області у басейні р. Сіверський Донець 

якісний стан води суттєво не змінюється, коливання специфічних показників 

і солей важких металів варіювалося у межах ГДК. Але, було відмічене 

систематичне перевищення ГДК в басейні р. Сіверський Донець по БСК5 та 

ХСК, сульфатам, нафтопродуктам та металам. Оцінка якісного стану вод 

поверхневих водних об’єктів проводиться за методикою визначення індексу 

забрудненості води (ІЗВ), що ґрунтується на аналізі кратності перевищень 

гранично допустимих концентрацій окремих інгредієнтів, відповідно до 

нормативів для водних об’єктів рибогосподарського призначення. ІЗВ 

розраховується за шістьма показниками, 2 з яких обов’язкові – БСК5 і 

розчинений кисень, іншими показниками є – 4 інгредієнти із загального 

переліку, за якими кратність перевищення ГДК є найбільшою. 

Стан басейну р. Сіверський Донець по індексу ІЗВ у верхній частині 

оцінюється як 3 – «помірно забруднена». 

За межами території проектування, в межах топографо-геодезичної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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зйомки розташована водозабірна споруда – артезіанська свердловина з 

насосною станцією наземного типу потужністю 10 м3/год., водонапірною 

баштою ємкістю 50 м3 та висотою 15 м. Земельна ділянка під артезіанською 

свердловиною сформована (кадастровий номер 6325484000:03:000:0079), 

загальною площею 0,36 га. 

В проектних матеріалів, виконаний ТОВ «Інститут 

«УКРОММУННИПРОЕКТ», визначені наступні зони санітарної охорони 

(ЗСО) вказаної свердловини: 

1 пояс (суворого режиму) ЗСО – 30м; 

2 пояс ЗСО – 103 х 26 м; 

3 пояс ЗСО – 476 х 521 м. 
 

Рисунок 3. Місце розташування земельної ділянки (кадастровий номер 

6325484000:03:000:0079) згідно публічної кадастрової карти України. 

 
 

Містобудівною документацією, у зв’язку з відсутністю графічних 

матеріалів встановлення ЗСО, прийняти найбільші значення для 

відображення на графічних матеріалах ДДП. 

Територія проектування знаходиться у 3 пояси санітарної охорони 

джерела водопостачання, що не суперечить вимогам постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об’єктів». 
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В межах території проектування водні об’єкти відсутні. 
 

Земельні ресурси та ґрунти 

Відповідно до даних ґрунтової зйомки в межах Харківської області 

нараховується більше 150 різновидів ґрунтів. Причиною такої розмаїтості є 

насамперед приуроченість території області до двох зон – лісостепової та 

степової. Найбільша розмаїтість і строкатість характерні для лісостепової 

частини області, хоча по площі вона менше степової частини. У північній 

(лісостеповій) частині області розповсюджені чорноземи глибокі, сірі, 

темносірі опідзолені та деградовані ґрунти, чорноземи опідзолені та 

деградовані. У ґрунтовому покриві степової зони переважають чорноземи 

звичайні та чорноземи звичайні глибокі. 

В Чугуївському районі серед ґрунтів переважають чорноземи типові 

середньогумусні, чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені, в заплавах 

річок — алювіальні, дернові, лучні, лучно-болотні, болотні та дерново-

слабопідзолисті піщані ґрунти. 

В економічному відношенні провідною галуззю в Чугуївського районі є 

рослинництво і агропереробка. Наявні промислові підприємства, в 

основному, місцевого значення. Біля 70% оброблювальних земель зайнято 

посівами сільськогосподарських культур. 

Територія Чкаловської селищної ради складає 261,1 км2, або 22,7 % від 

загальної території Чугуївського району (1148,61 км²). 

Територія, що розглядається ДДП сформована, як ділянка 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

6325484000:03:000:0092, цільове призначення - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства), загальною площею 2,00 га. 

Земельна ділянка (кадастровий номер 6325484000:03:000:0092) 

розташована на північно-західній околиці с. Коробочкине Чугуївського 

району за межами населених пунктів і межує: з півночі, сході та півдні – 

з  землями сільськогосподарського призначення (пасовища, рілля); з західної 
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сторони – з  проїздом, землями сільськогосподарського призначення (рілля). 

Оскільки для території Чугуївського району характерним є інтенсивне 

використання земельних ресурсів в першу чергу для потреб сільського 

господарства, останнє обґрунтоване наявністю родючих ґрунтів. Що означає 

високий рівень розораності, деградацію ґрунтів та зниження їх родючості, 

втрати ґрунту внаслідок ерозійних процесів. Разом з тим спостерігається 

відсутність ефективного ґрунтово-агрохімічного та ґрунтово-

агроекологічного моніторингу стану ґрунтів. Основним напрямком з охорони 

земель, підвищення родючості орних земель та економії енергоресурсів має 

стати впровадження нових сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та 

енергозберігаючих (нульовий обробіток ґрунту), проведення робіт по 

вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-

небезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та 

агроландшафтної організації території із обов’язковим дотриманням 

сівозміни. 

Слід зазначити, що у Харківській області нараховується 152,2 тис. га 

кислих ґрунтів. Вони поширені переважно на півночі і західно-північній 

частині області. Серед земель сільськогосподарського призначення кислі 

ґрунти займають біля 82 тис. га. Втім, у останні роки вапнування в області 

майже не проводиться, за виключенням поодиноких випадків. Відсутність 

вапнування кислих ґрунтів призводить до зниження їх продуктивності через 

погіршення агрохімічних та екологічних властивостей. 

Таблиця 2.5 Інформація щодо деградованих і малопродуктивних земель 

та які потребують консервації по Харківській області. 

Види земель 

Усього земель на початок 
року Потребують консервації 

тис. га тис. га 
% до загальної 

площі 
території 

% до загальної 
площі 

території 
Деградовані  1,7012 1,7012 0,0515 0,0515 
Малопродуктивні  3,2337 3,2337 0,1029 0,1029 
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Таблиця 2.6 Вміст гумусу в ґрунтах області, його середньорічні втрати 

при сільськогосподарському використанні та потреби в органічних добривах. 

Район Вміст гумусу, % 
Середньорічні 
втрати гумусу, 

т/га 

Потреба в 
органічних 

добривах, т/га 
Чугуївський 4,5 0,54 10,0 
Усього по області 4,3 0,59 10,7 

 

Застосування пестицидів, агрохімікатів, мінеральних добрив є 

основною причиною можливого забруднення ґрунтів хімічними речовинами, 

у тому числі важкими металами, пестицидами, нітратами. 

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів необхідно здійснювати 

комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної 

ґрунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного 

обстеження ґрунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і 

стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку 

шкідників і хвороб. 

Фактор забруднення ґрунтового покриву має локальне поширення і 

пов’язаний з промисловими територіями. Потенційними територіями, де 

можливе забруднення ґрунтів із перевищенням нормативних гранично-

допустимих рівнів по бактеріологічним та хімічним показникам, є стихійні 

сміттєзвалища, ділянки вздовж основних автомагістралей. Забруднені ґрунти 

є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод. 

Зважаючи на відсутність таких потенційно небезпечних об’єктів 

забруднювачів ґрунтів в межах території, що розглядається СЕО, як 

сміттєзвалища, худобомогильники та склади отрутохімікатів, стан земельних 

ресурсів можна охарактеризувати як задовільний. 
 

Поводження з відходами 

Територія, що розглядається – це земельна ділянка 

сільськогосподарського призначення площею 2,00 га, знаходиться в 

приватній власності для введення особистого селянського господарства. 
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Земельна ділянка вільна від забудови, упорядкована згідно цільового 

використання. 
 

Фізичні фактори впливу 

Джерелами зовнішнього техногенного акустичного забруднення в є 

автомобільний транспорт, промислові підприємства та комунальні об’єкти. 

Територія, яка підлягає СЕО: з півночі, сході та півдні оточується 

землями сільськогосподарського призначення (пасовища, рілля); з західної 

сторони – проїздом, землями сільськогосподарського призначення (рілля). 

В межах проектної території не прилягають дороги міжнародного та 

державного значення. Тому можна зробити висновок, що інтенсивність руху 

не буде перевищувати 1500 авто/год, а відповідно – джерела шуму та вібрації 

за своїм рівнем звукового навантаження не перевищуватиме нормативних 

рівнів звукового тиску. 
 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря в Харківській 

області зумовлено наявністю підприємств, організацій та установ, що 

використовують радіоактивні речовини у відкритому вигляді. На проектній 

території та навколо цієї території (в тому числі в с. Коробочкине 

Чугуївського району Харківської області) відсутні підприємства, організації 

та установи, які використовують радіоактивні речовини. 

Територія проектування не відносяться до територій, забруднених у 

результаті аварії на ЧАЕС (Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.07.1991 № 106 та від 29.01.1994 № 600). 

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих 

значень, техногенні джерела радіаційного забруднення відсутні. Природні 

виходи радону не зареєстровані. Природна радіоактивність не перевищує 

допустимі норми. Стан радіаційної безпеки території задовільний. 
 

Земельна ділянка, що розглядається СЕО необладнана мережами 

електропостачання. 
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Рослинний та тваринний світ 

Сучасний стан біологічного різноманіття Харківської області 

визначається сукупністю природних та антропогенних чинників. Насамперед 

географічним положенням її території, розташованої в межах двох 

ландшафтно-кліматичних зон – лісостепової та степової, що й обумовило 

відносне багатство біотопів та наявність відповідних непорушених 

біоценозів, що збереглися лише поза межами населених пунктів. 

Особливістю області також є те, що вона знаходиться в межах двох річкових 

басейнів Сіверського Донця (притока Дону) та Дніпра. 

Чугуївський район, розташований в північно-східній частині 

Харківської області, його площа — 1161,4 км2. Поверхня переважно 

рівнинна, яка ускладнена ерозійно-структурними, балково-долинними та 

яружно-балковими формами. Переважає нахил поверхні з півночі на південь. 

Максимальна висота — 200 м, мінімальна — 82 м. 

Розташований у Середньоросійській лісостеповій фізико-географічній 

провінції, належить до вологої, теплої агрокліматичної зони. 

Основна водна артерія району — Сіверський Донець та його притоки 

— Уда, Мож, Великий Бурлук, Гнилиця. В районі побудовано 37 ставків із 

загальним водним дзеркалом 304 тис. га та розташована південна частина 

Печенізького водосховища. 

Серед ґрунтів переважають чорноземи типові середньогумусні, 

чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені, в заплавах річок — 

алювіальні, дернові, лучні, лучно-болотні, болотні та дерново-

слабопідзолисті піщані ґрунти. 

Природна лучно-степова рослинність майже не зберіглася. Ліси 

займають 4552 га. Основні деревні породи — сосна звичайна, дуб звичайний, 

осика, вільха клейка, або чорна, яблуня лісова тощо. 

Відсоток природних та напівприродних територій становить 27,33 га. 

У Чугуївському районі заповідано 9 територій місцевого значення: 

8  заказників (3 – ландшафтних, 1 – ботанічний, 4 – ентомологічних) та 
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1 заповідне урочище. Загальна площа територій ПЗФ складає 4131,7 га, що 

становить 3,56 % від усієї площі району. 

Таблиця 2.7 Перелік існуючих територій та об’єктів природно 

заповідного фонду на території Чугуївського району 

 

В межах проектної території та безпосередній близькості об’єкти 

природно-заповідного фонду та екологічна мережа відсутні. 
 

Здоров’я населення 

Чугуївський район, розташований в північно-східній частині 

Харківської області, його площа – 1161,4 км2. Кількість населення – 88,6 тис. 

осіб, у тому числі 66,5 тис. осіб – міського. Щільність населення – 

76 осіб/км2. 

Причинами смертності населення Чугуївського району є: 

- серцево-судинна патологія (у т.ч. інфаркт, інсульт) – 76,1 %; 

№ 

п/п 
Назва об’єкту Тип, категорія 

Площа,  

га 

Адміністративне 
розміщення та місце 

знаходження 
1. Піщаний ландшафтний 

заказник 
124,77 біля с. Піщане 

2. Кочетоцька 
лісова дача 

ландшафтний 
заказник 

2163,3 Кочетоцьке лісництво 

3. Малинівський 
(частина) 

ландшафтний 
заказник 

1477,1 Малинівське лісництво 

4. Моспанівський ентомологічний 
заказник 

5 с. Моспанове 

5. Михайлівський ентомологічний 
заказник 

5,6 с. Михайлівка 

6. Студенок ентомологічний 
заказник 

4,9 с. Студенок 

7. Кочетоцький ентомологічний 
заказник 

50 смт. Кочеток 

8. Ковиловий степ 
(частина) 

ботанічний 
заказник 

56,4 с. Тернова 

9. Миколаївські 
насадження 

лісове заповідне 
урочище 

248 Печенізьке лісництво 
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- онкологічні захворювання –12,9%; 

- травми, отруєння та нещасні випадки – 4,4%; 

- захворювання органів травлення – 2,7%; 

- інші причини – 3,9%. 

Необхідно відмітити, що хвороби системи кровообігу займають перше 

місце в структурі смертності населення та перше місце серед причин 

інвалідизації населення і є однією з найважливіших причин надсмертності 

чоловіків працездатного віку. Серед причин інвалідизації населення ведучі 

місця займають ішемічна та гіпертонічна хвороби, судинні ураження мозку. З 

віком відмічається підвищення рівня захворюваності на хвороби системи 

кровообігу. У жінок показники захворюваності (крім інфаркту міокарда) 

вищі ніж у чоловіків. В розвитку хвороб системи кровообігу найбільше 

значення має дві основні групи: соціально-культурні фактори та внутрішні 

фактори ризику. До першої групи факторів ризику відносяться: вживання 

висококалорійної їжі, яка багата вуглеводами, жирами та холестерином; 

тютюнопаління; малорухливий спосіб життя; постійний нервовий стресел. До 

другої групи факторів ризику відносяться артеріальна гіпертензія; 

гіперхолестеренемія; порушена толерантність до вуглеводів; ожиріння; 

спадковість. Ступінь впливу кожного із названих факторів та їх комбінація 

різна. Витрати на лікування, реабілітацію та соціальне забезпечення хворих 

на хвороби системи кровообігу стають фінансовим тягарем для суспільства. 

Останнім часом в Україні відзначають невпинну тенденцію до 

підвищення рівня захворюваності на злоякісні новоутворення із щорічним 

збільшенням приблизно на 3 %. Злоякісні новоутворення спричиняють 

більше 15 % усіх смертей і поступаються за цим показником лише серцево-

судинним захворюванням. Ризик розвитку онкологічних захворювань 

становить 27,7 % у чоловіків та 18,5 % у жінок. Щорічна летальність 

внаслідок онкологічних захворювань, у 2–10 разів перевищує аналогічний 

показник у розвинених країнах світу. В Україні хворі онкологічного профілю 

становлять 25 % інвалідів. Результати світових епідеміологічних досліджень 
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злоякісних новоутворень свідчать про швидкі темпи підвищення 

захворюваності на рак та поширеності злоякісних новоутворень із різким 

зростанням смертності у віці старше 60 років. 

До селищної ради з центром в селищі Чкаловське Чугуївського району 

Харківської області входять 15 сіл та 2 селища із загальною чисельністю 

населення 12 307 осіб, з яких в с. Коробочкине – 3092 осіб. 

Щільність населення на 1 км2 складає 47 осіб. Приріст населення 

Чкаловської селищної ради відбувається за рахунок міграції міського 

населення в сільські населені пункти. 

Таблиця 2.8 Щільність населення у порівнянні з районом та областю 

Райони Площа, км2 Населення, осіб 
Густота 

населення  
на 1 км2 

Чкаловська 
селищної ради 261,1 12307 47 

Чугуївський район 1148,61 46800 41 
Харківська 
область 31415 2775000 87 

 

Переважна більшість населення с. Коробочкине займається сільським 

господарством, оптовою та роздрібною торгівлею та інше. 

Перевагами у соціально-економічному розвитку вказаної території 

(якщо ДДП буде затверджено) є: створення нових робочих місць; сприяння 

розвитку малого і середнього бізнесу; наповнення бюджетів різних рівнів; 

розвиток інфраструктури району. 
 

Стан навколишнього природного середовища території проектування 

можна охарактеризувати, як задовільний. Проведеним СЕО аналізом 

існуючого стану природного та урбанізованого середовища в цілому не 

виявлено обмежень для реалізації запланованої на даній території 

містобудівної діяльності. 
 

Прогнозні зміни поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, якщо ДДП не буде затверджено: 
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Виходячи вищевикладене, аналізуючи динаміку та тенденцію 

забруднення компонентів навколишнього середовища, можна зробити 

висновок, що змін поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, якщо ДДП «Детальний план території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» не буде 

затверджено, скоріш за все залишаться на рівні даних, наведених у матеріалах 

цього Звіту про СЕО. 

Проте, територія, що розглядається ДДП, має вигідне містобудівне 

розміщення в структурі сіла Коробочкине та Чугуївського району, а також 

має відповідні переваги: значна кормова база; відособленість; зручний 

автомобільний зв’язок з іншими об’єктам підприємства інвестора, що 

створює всі умови для її сталого функціонування. 

Вищевикладене відповідає вимогам ДСП №173-96 «Держаними 

санітарними правилами проектування та забудови населених пунктів» щодо 

доцільності здійснення раціонального групування підприємств суміжних 

галузей з забезпеченням безперервної наскрізної технології, кооперування 

допоміжних виробництв, інженерно-технологічних, транспортних, 

комунально-складських та інших споруд. 

Відмова від реалізації ДДП та будівництва об’єкту, що проектується 

може призведе до неможливості реалізації програми розвитку економіки 

України, збільшення робочих місць та відрахування до бюджетів всіх рівнів, 

що негативно позначиться на розвитку потенціалу регіону. Негативні фактори 

при будівництві та функціонуванні запланованого об’єкта можливо оцінити, 

як незначні при дотриманні всіх норм та проектних вимог. 

 
 



3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Територія детального плану розташована на північно-західній околиці 

с. Коробочкине Чугуївського району за межами населеного пункту. 

Розглянута територія сформована, як ділянка сільськогосподарського 

призначення (кадастровий номер 6325484000:03:000:0092, цільове 

призначення - 1.03 для ведення особистого селянського господарства), 

площею 2,00га. Детальним планом території, розглядається можливість 

будівництва малої товарної свинарської ферми на 150 голів. 

Головною метою проектних напрямків ДДП «Детального плану 

території для будівництва господарських будівель за адресою: Харківська 

область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених 

пунктів» є поєднання успішного функціонування сучасного виробничого 

об’єкту із попутнім забезпеченням екологічної безпеки. 

В Звіті про СЕО враховані всі існуючі та прогнозовані джерела 

екологічного впливу. Територіально-планувальна організація території 

проектування запропонована з урахуванням всіх існуючих планувальних 

обмежень. Важливим фактором територіально-планувального розвитку 

території є санітарно-захисні зони всіх об’єктів господарського комплексу. В 

структурі планувальних обмежень Детального плану враховані нормативні 

санітарно-захисні зони, зони санітарної охорони та санітарні розриви до 

житлової і громадської забудови згідно регламентованих існуючими еколого-

містобудівними нормативами. 

В зв’язку з тим, що свинарські ферми всіх форм власності є 

підприємствами закритого типу, тому територію заплановано огородити 

парканом, висотою 1,5 м, а також смугою зелених насаджень шириною 3-5 м. 

Інфраструктура ферми буде мати виражене зонування по основному 

його вигляду – зонування за виробничою (функціональною, технологічною) 
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ознакою та за спеціалізацією, тобто розділена на дві зони – виробничу та 

господарську. При цьому вхід і виїзд на територію свиноферми дозволяється 

тільки через ветсанпропускник. 

У виробничій зоні заплановане розташування приміщення для 

утримання тварин, ветеринарно-санітарний пропускник з дезблоком та 

побутовими приміщеннями, а також – ветеринарним пунктом. У виробничий 

зоні планується розмістити естакаду із ваговою для зважування, 

навантаження та обладнанням системою каналізації. 

У господарській зоні заплановано розташування складських приміщень 

та інших об’єктів господарського призначення. 

Відстань між будівлями, спорудами, в тому числі інженерними 

мережами, прийнята не менше мінімально допустимих, при цьому щільність 

забудови зберігається в межах нормативній. 

На території ДДП планується розміщення: 

- склад будівлі утримання тварин; 

- ветеринарно-санітарний пропускник з дезблоком; 

- склад кормів; 

- автомобільні ваги; 

- сховище гною; 

- ветеринарний пункт; 

- протипожежні резервуари V = 2 x 60 м3; 

- протипожежна насосна станція; 

- свердловина; 

- очисні споруди дощових стоків; 

- дезбар’єр; 

- очисні споруди господарсько-побутових стоків; 

- майданчик для сміттєзбірників. 

Згідно вимог ДСП 173-96 «Санітарні правила планування і забудова 

населених пунктів» (Додатку 5) свинарські ферми в селянських 

(фермерських) господарствах на 150 голів, класифікується як об’єкт з 
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розміром санітарно-захисною зоною – 300 м. В межах санітарно-захисної 

зони житлова та садибна забудова відсутня. 
 

Все технологічне обладнання, що передбачається до використання на 

території запланованого об’єкту повинно відповідати сучасним стандартам 

якості та забезпечує мінімальні екологічні ризики планованої діяльності від 

усіх потенційно можливих впливів. 

В процесі експлуатації свиноферми за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів, 

будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Викиди відбуватимуться при роботі витяжних вентиляційних установок із 

цехів утримання тварин різних статевих та вікових груп; при дезинфекції 

приміщень виробничої та обслуговуючої будівель; при приготуванні кормів; 

при зберіганні гною у гноєсховищі; через дефлектор від приміщення 

зберігання навантажувача; через вихлопні труби автотранспорту при 

спалювання палива та інше. 

Під час експлуатації свинарської ферми можливе потрапляння 

в  атмосферне повітря таких забруднюючих речовин, як: аміак; 

сірководень; фенол; НМЛОС (Альдегід пропіоновий); НМЛОС (кислота 

капронова); метілмеркаптан (газ), діметілсульфід; діметіламін; речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

(мікроорганізми та мікро-організмипродуценти + пил хутряний (вовняний, 

пуховий); метан; діоксид вуглецю та інше. 
 

Слід зазначити, що наявні в атмосферному повітрі шкідливі речовини 

впливають на людський організм при контакті з поверхнею шкіри або 

слизовою оболонкою. Поряд з органами дихання забруднювачі вражають 

органи зору та нюху, а впливаючи на слизову оболонку гортані, можуть 

викликати спазми голосових зв’язок. У деяких випадках вплив одних з 

забруднюючих речовин у комбінації з іншими призводять до більш серйозних 

розладів здоров’я, ніж вплив кожного з них окремо. 
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Велику роль відіграє тривалість впливу. Статистичний аналіз дозволив 

досить надійно установити залежність між рівнем забруднення повітря і 

таких захворювань, як захворювання верхніх дихальних шляхів, серцева 

недостатність, бронхіти, астма, пневмонія, емфізема легень, різні алергійні 

захворювання, а також хвороби ока. 

Ознаки і наслідки дій забруднювачів повітря на організм людини 

проявляються здебільшого в погіршенні загального стану здоров’я: 

з’являються головний біль, нудота, відчуття слабкості, знижується або 

втрачається працездатність. 

Вплив деяких шкідливих речовин на здоров’я людини. Дуже 

несприятливо діє на організм людини оксид вуглецю. Він міститься в 

атмосферному повітрі в кількостях, здатних підвищити вміст 

карбоксигемоглобіну, що погіршує стан тканинного дихання, негативно 

впливає на функцію нервової і серцево-судинної систем. 

Наявність оксиду вуглецю в організмі стає причиною скарг на головний 

біль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’яті й уваги, задишку, біль 

у ділянці серця. Токсичність оксиду вуглецю зростає при наявності в повітрі 

азоту. 

Оксиди азоту (NO, N2O3, NO5, N2O4). В атмосферу викидається в 

основному діоксид азоту (NO2) – безбарвний отруйний газ, що не має запаху, 

дратівливо діє на органи дихання. Особливо небезпечні оксиди азоту в 

містах, де вони взаємодіють з відпрацьованими газами автомобілів. Перша 

ознака отруєння оксидами азоту – легкий кашель. При підвищенні 

концентрації оксидів азоту, виникає сильний кашель, блювота, іноді головний 

біль. При контакті з вологою поверхнею слизової оболонки оксиди азоту 

утворюють кислоти HNO3 і HNO2, які призводять до набряку легенів. 

SO2 – безбарвний газ з гострим запахом, уже в малих концентраціях 

(20-30 мг/м3) створює неприємний смак у роті, дратує слизисті оболонки очей 

і дихальних шляхів. Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки 

частіше призводить до виникнення таких захворювань, як хронічний і 
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астматичний бронхіт, бронхіальна астма. 

Вуглеводні (пари бензину, метану тощо). За характером впливу на 

організм людини розрізняють 2 групи: подразнювальні й канцерогенні. 

Подразнювальні вуглеводні наркотично впливають на центральну нервову 

систему (запаморочення і тому подібне), діють на слизові оболонки. 

Так, при вдиханні протягом 8 годин пари бензину в концентрації 

600 мг/м3 виникають головні болі, кашель, неприємні відчуття в горлі. В 

організм через органи дихання надходить приблизно 50% сполук свинцю. Під 

дією свинцю порушується синтез гемоглобіну, виникає захворювання 

дихальних шляхів, сечостатевих органів, нервової системи. Особливо 

небезпечні сполуки свинцю для дітей дошкільного віку. 
 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин під час впровадження 

планованої діяльності необхідно провести на наступних стадіях 

проектування, а саме під час здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля. 

Забруднення атмосферного повітря, що може бути обумовлено 

запланованою діяльністю підприємства на межі існуючої житлової забудови 

не перевищуватиме нормативних показників (ГДК) згідно «Гранично 

допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в атмосферному 

повітрі населених місць» і «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць» 

у  відповідності вимогам ДСП 173-96 Санітарні правила планування і 

забудова населених пунктів». 

Тобто, з метою уникнення відчуття населенням с. Коробочкине 

неприємного запаху ДДП визначена проектна ділянка для розміщення 

свинарської малої ферми у відповідності до вимог ДСП 173-96 «Санітарні 

правила планування і забудова населених пунктів», з дотриманням розмірів 

санітарно-захисної зони. А також ДДП передбачено улаштування смуги 

зелених насаджень шириною 3-5 метрів уздовж межі проектної території. 
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Водопостачання виробничого об’єкту передбачено здійснювати від 

проектного водозабору – артезіанської свердловини. Розташування 

свердловини на відокремлений території повинна виключати можливість 

забруднення ґрунту. Згідно вимог зони санітарної охорони (перший, другий і 

третьої пояси) на водозабірних спорудах, у проектах планування, повинні 

передбачатися за проектами спеціалізованих організацій або аналогами. 

Передбачається здійснення заходів, щодо визначення меж поясів зони 

санітарної охорони водозабірної споруди. 

Межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід 

встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний 

колодязь, каптаж тощо). Для водозабірних споруд, розташованих на території 

об’єкта, розмір першого поясу ЗСО – 15 м, другий пояс та третій пояс – 

розрахункові. 

Передбачається огорожа 1-го поясу зони санітарної охорони 

водозабору. Межа першого поясу водопровідної споруди частково збігається 

з огорожею майданчика споруд. 

Границі поясів зони санітарної охорони водопостачання, а також 

санітарні заходи на території зон належить визначити згідно з нормативною 

документацією та «Положенням про порядок проектування і експлуатації зон 

санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-

технічного призначення», на наступних стадіях проектування під час 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 
 

Побутова каналізація передбачається шляхом будівництва локальних 

споруд (блочно – модульних комплексів (БМК). Стоки самопливної мережею 

скидаються в локальні очисні споруди стічних вод для комплексної очистки. 

Стоки після комплексної очистки планується відводити у ємкість з 

подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спецтранспортом, 

відповідно договорів з комунальними службами району. 

Територія проектування розташована на відстані 230-250 м від 
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водойми, за межами прибережної захисної смуги цього водного об’єкту. 

Вплив на водойму, скид стічних вод у поверхневі та підземні води не 

передбачається. 

З метою недопущення забруднення водних об’єктів ДДП передбачено 

улаштування системи збору поверхневих стічних вод до очисних споруд. 

Вплив на поверхневі та підземні води під час реалізації ДДП можливий 

лише під час аварійних проливів палива і мастил працюючих механізмів. 
 

На території передбачено місце для складування та зберігання 

виробничих відходів - майданчик для карантинування підстилкового гною, 

компосту та твердої фракції. 

Збір твердих побутових відходів (роздільний) здійснюється по 

системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні 

контейнери та вивозиться спецмашинами. 
 

Автомобільні заїзди і виїзди з території об’єкту передбачені з 

проектної автодороги з урахуванням правил безпеки дорожнього руху. 

Запроектована мережа доріг і під’їздів придатна для проїзду пожежного 

автотранспорту. Розглянута територія має два в’їзди. 

Для зниження забруднення повітряного середовища від транспорту 

намічається озеленення території з використанням дерев, стійких до 

забруднення атмосфери і ґрунту. 
 

Територія проектної ділянки знаходиться за межами населеного пункту. 

На даний час території вільна від забудови та від зелених насаджень. 

Проектна площа становить 2,00 га, що дозволяє відповідно до норм 

розмістити на цій ділянці проектні споруди. Санітарні та екологічні умови 

задовільні. Об’єкти природно-заповідного фонду та екологічна мережа на 

запроектованій території відсутні. Зона санітарної охорони навколо споруд 

свиноферми згідно вимог ДСП 173-96 «Санітарні правила планування і 

забудова населених пунктів» дотримана. 

Інтенсивність та характер сумісної дії всієї сукупності забруднюючих 
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речовин викиду визначається, як допустимий та безпечний. 
 

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на 

стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного 

пункту та підвищення якості життя населення. Реалізації будівництва 

свиноферми призведе до економічного розвитку Чкаловської селищної ради, 

а негативні фактори впливу на оточуюче середовище при функціонуванні 

представленої ферми можна оцінити як незначні при дотриманні усіх вимог 

та норм будівництва та експлуатації. 
 

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з 

реалізацією Детального плану території, наступні: 

- Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел 

(функціонування свиноферми) та пересувних джерел (автомобільний 

транспорт). ДДП передбачається улаштування смуги зелених насаджень 

шириною 3-5 метрів уздовж межі проектної території; 

- Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих 

вод, що відводиться з території проектування. ДДП передбачається 

улаштування системи збору поверхневих стічних вод до очисних споруд, що 

дозволить знизити ризик забруднення ґрунтів до мінімуму; 

- Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, 

забруднення ґрунтових вод. В процесі експлуатації свиноферми основною 

проблемою може бути утилізація продуктів життєдіяльності свиней. При 

дотриманні правил безпеки поводження з відходами та режиму внесення 

відходів у ґрунти - гній та послід будуть цінним органічним добривом. 

Проблеми виникають, коли порушуються правила поводження з відходами. 

Також ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та 

встановлення контейнерів на бетонних майданчиках, систематичний вивіз 

відходів з контейнерів, впровадити роздільне збирання ТПВ; 
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- Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених 

побутових стічних вод, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих 

вод, що відводяться з території проектування. ДДП передбачається 

улаштування системи збору поверхневих стічних вод до очисних споруд, що 

дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод до мінімуму; 

- Здоров’я населення – гній та послід можуть бути джерелом викидів 

аміаку, метану та інших газів у повітря. При зберіганні гною на майданчиках 

відкритого типу або внесенні його на поля у великій кількості місцеве 

населення, що проживатиме поряд з свинофермамою може відчувати 

неприємний специфічний запах. Щоб цього уникнути – Детальним планом 

території визначена земельна ділянка під будівництво малої товарної 

свинарської ферми на 150 голів з застосуванням та дотриманням санітарно-

захисної зони відповідно до ДСП 173-96 «Санітарні правила планування і 

забудова населених пунктів». 
 

Також оцінка впливу ДДП була здійснена на природні та соціальні 

компоненти навколишнього середовища, а саме: 

Соціальне середовище 

Покращення соціального середовища шляхом створення нових робочих 

місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів 

різних рівнів, розвиток інфраструктури району. 

Безпека життєдіяльності населення 

Сприятливі умови життєдіяльності людини – стан середовища 

життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його 

факторів на здоров’я людини і є можливості для забезпечення нормальних і 

відновлення порушених функцій організму. 

Аналізуючи наслідки реалізації ДДП для навколишнього природного 

середовища, враховуючи вплив на здоров’я громадян навколишніх населених 

пунктів, варто відмітити ймовірні можливі заходи, а саме такі як: 

- забезпечення безпечних факторів середовища життєдіяльності людини 
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шляхом запровадженням дієвої системи поводження з відходами (організація 

роздільного збирання відходів із забезпеченням їх подальшої переробки чи 

відповідної утилізації шляхом укладання відповідних договорів із 

компаніями, що надають послуги з управління відходами); 

- підтримання екологічної рівноваги природних ландшафтів шляхом 

здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання та 

охорони земель та води із дотриманням пріоритету вимог екологічної 

безпеки; 

- налагодження водопостачання та водовідведення із використанням 

локальних очисних споруд і т. д.; 

- розвиток територій, проектування, будівництво та функціонування 

об’єкту проектування буде відповідати всім нормам та критеріям 

екологічного законодавства, як державного, так і міжнародного (розміщення 

об’єктів із урахуванням санітарно-захисних зон і т.д., експлуатація 

високотехнологічного обладнання). 

Клімат 

Негативні наслідки на мікроклімат відсутні. Зміни мікроклімату, що 

безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів 

запланованої діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) 

не відбудеться. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного 

та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни 

напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) 

не передбачаються. 

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

прибережних захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-

культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого 

призначення. Територія ДДП також не межує з територіями, що мають 

природоохоронний статус. 
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Природоохоронні території 

Об’єкти та території природно-заповідного фонду та екологічна мережа 

в межах території проектування відсутні, відповідно, антропогенного впливу 

не очікується. 

Біорізноманіття 

Під час реалізації рішень Детального плану території не передбачається 

реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на 

біорізноманіття. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання 

рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін 

в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації 

запланованого об’єкта не прогнозується. Наземні, водні і повітряні шляхів 

міграції тварин на території не відмічені. 
 

За результатами СЕО можна зробити висновок, що територія, що 

розглядається ДДП, має вигідне містобудівне розміщення в структурі сіла 

Коробочкине та Чугуївського району, а також має відповідні переваги: 

значна кормова база; відособленість; зручний автомобільний зв’язок з 

іншими об’єктам підприємства інвестора, що створює всі умови для її 

сталого функціонування. 

Викладене відповідає вимогам ДСП №173-96 «Держаними 

санітарними правилами проектування та забудови населених пунктів» щодо 

доцільності здійснення раціонального групування підприємств суміжних 

галузей з забезпеченням безперервної наскрізної технології, кооперування 

допоміжних виробництв, інженерно-технологічних, транспортних, 

комунально-складських та інших споруд. 

Якщо ДДП «Детального плану території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» не буде 

затверджено, то буде відмовлено в будівництві малої товарної свинарської 

ферми на 150 голів, що може призведе до неможливості реалізації програми 
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розвитку економіки України, збільшення робочих місць та відрахування до 

бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку потенціалу 

регіону. 

Негативні фактори при будівництві та функціонуванні запланованого 

об’єкта можливо оцінити, як незначні при дотриманні всіх норм та проектних 

вимог. 

 

 



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

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документу 

державного планування «Детального плану території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» було визначено 

рейтинг ключових екологічних проблем населеного пункту. 

Таблиця 4.1. Екологічні проблеми, які стосуються ДДП 

№ Суть проблеми 

1. Можливе забруднення атмосферного повітря стаціонарними та 
пересувними джерелами забруднення. 

2. Можливе забруднення водних об’єктів внаслідок не досконало 
організованої системи водовідведення. 

3. Відсутність дієвої системи роздільного збору, сортування, 
переробки та утилізації господарсько-побутових відходів. 

4. Низький рівень використання відновлюваних джерел енергії, 
енергозберігаючих технологій та матеріалів. 

5. Низький рівень екологічної свідомості та екологічної культури 
громадян. 

6. Відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за 
всіма складовими навколишнього природного середовища. 

 

В Детальному плані території враховані наявні проблеми та 

запропонована найбільш екологічно та економічно вигідна територіально-

планувальна організація з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно 

із Державними будівельними нормами України планування та забудова 

територій ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова територій» та 

Державними санітарними правилами планування та забудови населених 

пунктів ДСП 173-96). 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена 

санітарно-захисними зонами та охоронними зонами від виробничих 

територій та інженерних споруд і комунікацій. 
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Серед інших обмежень, які враховуються при розробці проектних 

рішень Детального плану території необхідно відмітити: охоронну зону 

водного об’єкту (існуючої артезіанської свердловини, що знаходиться на 

земельній ділянці з кадастровим номером 6325484000:03:000:0079, за межами 

території проектування), прибережну захисну смугу поверхневого водного 

об’єкту у розмірі 50 м. (водойми, що розташована на відстані 230-250 м. 

від  проектної території). 

Слід зазначити, що територія проектування знаходиться в 3-му поясі 

зони санітарної охорони артезіанської свердловини, що розташована на 

земельній ділянці з кадастровим номером 6325484000:03:000:0079 та не 

суперечить вимогам діючого природоохоронного законодавства. 

Додатково варто зазначити, що опираючись на актуальні дані, про 

відсутність існуючих і зарезервованих для наступного заповідання територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду в межах проектної території, а також 

враховуючи те, що ця територія знаходиться поза межами територій 

особливого природоохоронного значення (екологічної мережі), проектні 

рішення ДДП не враховують розробки/встановлення/дотримання охоронних 

зон з огляду на відсутність територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Рішеннями Детального плану території передбачене упорядкування 

територій та СЗЗ, направлене на оздоровлення навколишнього середовища та 

формування раціональної територіально-планувальної структури об’єкту. 

 

 



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

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань 

під час підготовки документа державного планування  

ДДП – «Детального плану території для будівництва господарських 

будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська 

селищна рада за межами населених пунктів» розроблено відповідно до вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» та інше. 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань на місцевому рівні: 

I. Забезпечення загальної доступності ДДП та самого звіту про СЕО 

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

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» шляхом надання їх за 

запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування, у місцевих періодичних друкованих ЗМІ, а також у 

загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування – 

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області за адресою: 

63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29, що 

розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, 

реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, 

формування у населення екологічного світогляду; 

II. Проведення громадських слухань у відповідності до вимог статті 21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України від 25.05.2011 № 555;  
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III. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість 

дотримання екологічних стандартів;  

IV. Гарантування екологічно безпечного середовища для життя, праці 

та здоров’я населення; 

V. Проектне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності й цілісності природних об’єктів і комплексів; 

VI. Вирішення питань охорони навколишнього природного середовища 

та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної 

зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на 

екологічну обстановку; 

VIІ. Запровадження здійснення постійного в часі моніторингу наслідків 

виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Крім того, зобов’язаннями у сфері охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, що 

безпосередньо стосуються виконання проектних рішень Детального плану 

території, на який безпосередньо розробляється ДДП є: 

 розробка документів дозвільного характеру у сфері охорони 

навколишнього середовища – оцінки впливу на довкілля для планованої 

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

знаходяться в межах проектної територій (у відповідності до Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля»); 

  проведення стратегічної екологічної оцінки для проектів детальних 

планів у відповідності до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку»); 

 встановлення та дотримання санітарно-захисних зон від об’єктів, які 

є джерелами викидів/скидів шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, 

вібрації, ультразвукових і електромагнітних полів, іонізуючих 

випромінювань; 
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 виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 

середовища для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища; 

 компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

 оцінка ступеню антропогенної змінності територій, сукупної дії 

факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; 

 поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища. 

Міжнародні зобов’язання у сфері охорони довкілля Україна взяла на 

себе, підписавши більш ніж 50 міжнародних багатосторонніх угод, що 

стосуються збереження та збалансованого використання біорізноманіття, 

серед яких: 

- Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час 

Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-

де-Жанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 

29 листопада 1994 р.; 

- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська 

конвенція, м. Рамсар, Іран, 1971 р.); 

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 

1979 р.); 

- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 

птахів (1995р.); 

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

- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція). На виконання Бернської конвенції в 

Європі створена мережа територій особливого природоохоронного значення – 

Смарагдова мережа, важливих для збереження біорізноманіття в країнах 

Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова мережа України є українською 
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частиною Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. В 

листопаді 2016 року було затверджено першу версію Смарагдової мережі для 

України, яка потребує доопрацювання на основі наукових даних; 

- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 

жовтня 1996р.); 

- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 

1992 р.); 

- Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р.; 

- Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (Стокгольм, 

2001 р.), яка ратифікована в Україні від 18 квітня 2007 року. 

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам 

співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, 

поводження з відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого 

відношення до головних цілей та завдань Детального плану території, що є 

містобудівною документацією місцевого рівня. Дотримання вище 

перелічених зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних 

розробок, вибору технічно-конструкторських рішень при проектуванні 

певних об’єктів та споруд, видання певних нормативно-правових актів та 

державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. Проте слід 

зазначити, що більшість заходів, визначених містобудівною документацією в 

частині розвитку систем комунальної інфраструктури, поводження з 

відходами, пропонують впровадження сучасних «дружніх» до оточуючого 

середовища технологій, що відповідає загальносвітовим принципам охорони 

довкілля та сприяє дотриманню міжнародних зобов’язань в даній сфері. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

- ведення безперервного екологічного моніторингу за кількісним і 

якісним складом атмосферного повітря; 

- запровадження системи екологічного менеджменту; 
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- впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення 

атмосферного повітря; 

- запровадження ефективного та потужного повітрообміну, що 

покращить умови праці та усуне неприємні запахи; 

- видалення забрудненого повітря із виробничих приміщень 

хвороботворні бактерії й отруйні домішки відсутні за допомогою високих 

витяжних пристроїв чи інших засобів вентиляції; 

- знезараження вентиляційних та технологічних джерел викидів слід 

передбачати у випадках, коли наявне перевищення гранично – допустимих 

концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі; 

- для знезаражування повітря та знешкодження неприємних запахів 

(дезодорації) необхідне встановлення озонатора; 

- щоб уникнути поширення забруднювачів по території ферми та за її 

межами, передбачають чітке розмежування внутрішніх зон ферми і 

відокремлення їх зеленими насадженнями або огорожею. Вся територія 

ферми по периметру має бути огороджена й обсаджена зеленою захисною 

смугою; 

- встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх 

виробничих об’єктів (у т. ч. доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-

96). Для максимального ослаблення впливу територія СЗЗ повинна бути 

упорядкована і озеленена газостійкими породами дерев і чагарників; 

- під час експлуатації об’єкту проектування проводити періодичний 

контроль на межі санітарно-захисної зони − концентрації забруднюючих 

речовин у приземному шарі атмосферного повітря, рівень шуму. 

Заходи щодо охорони водних ресурсів: 

- збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані 

джерел питної води; 

- використання води, що за хімічним і бактеріологічним складом 

відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4- 171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною»; 
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- розвиток системи водовідведення підвищення ефективності та 

надійності її функціонування; 

- будівництво споруд для очищення стічних вод, в тому числі 

поверхневих стічних вод; 

- організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і 

талих вод системою зливової каналізації із використанням сучасних очисних 

споруд; 

- організація заходів, спрямованих на раціоналізацію водоспоживання 

працівників підприємства; 

- вирішення проблеми збору стічних вод, недопущення нітратного і 

бактеріологічного забруднення водних об’єктів; 

- запровадження системи очищення гноївки, внесення реагентів для 

зниження запаху, здійснювання біоочистки, проведення знезараження стоків; 

- запровадження постійного моніторингу за кількісним та якісним 

складом стічних вод; 

- застосовувати безводні технології виробництва (підстилкове утримання 

тварин); 

- використання маловодної технології прибирання гною (механічні, 

самопливна система безперервної дії); 

- розробка та впровадження прогресивних і економічно-ефективних 

методів очищення стоків, які забезпечують нормативні показники їх 

очищення; 

- вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, зберіганням, утилізацією, переробкою рідких і твердих відходів 

виробництва та ТПВ. 

Заходи щодо охорони земельних ресурсів, ґрунтів: 

- виконання заходів щодо інженерної підготовки території, які 

забезпечать необхідні умови для будівництва та експлуатації будинків та 

споруд; 

- встановлення регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів; 
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- запровадження постійного екологічного моніторингу за фізико-

хімічним станом ґрунтів; 

- вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, зберіганням, переробкою/утилізацією відходів; 

- ведення постійного контролю за станом майданчика для сміттєзбірника 

задля запобігання винесення забруднюючих токсичних речовин з 

поверхневим стоком та їх подальшої міграції в глибші шари ґрунту; 

- всі рідкі відходи необхідно збирати у спеціальні накопичувачі-

відстійники, знешкоджувати їх і лише після цього утилізувати або вивозити 

за межі ферми в спеціально відведені для цього місця; 

- реалізація гною як органічне добриво для ґрунтів; 

- рекомендовано застосовувати біогазові установки; 

- влаштування асфальтобетонного покриття, що запобігатиме попаданню 

забруднюючих речовин в ґрунт; 

- вивантаження гною повністю автоматизоване, що запобігає 

потраплянню продуктів життєдіяльності тварин до навколишнього 

середовища поза межами місця для тимчасового зберігання гною; 

- розробка та реалізація інженерної підготовки території: регулювання 

поверхневого стоку, протизсувні заходи, благоустрій господарчих об’єктів, 

влаштування твердого покриття; 

- вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, зберіганням, утилізацією, переробкою рідких та твердих відходів; 

- створення умов для ефективного використання ресурсоцінних 

компонентів; 

- ведення постійного контролю за станом складів, будівель для 

утримання свиней, сховищем гною та майданчику для сміттєзбірників задля 

запобігання винесення забруднюючих токсичних речовин з поверхневим 

стоком та їх подальшої міграції в глибші шари ґрунту. 

Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище 

(шум та електромагнітне випромінювання): 
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- забезпечити використання інженерного та технологічного обладнання, 

рівень шуму яких не перевищує нормативних вимог згідно ДСН 3.3.6.037-99 

(60 Дб); 

- забезпечити огородження території проектування парканом та смугою 

зелених насаджень шириною 3-5м. 

Об’єкти, що є джерелами електромагнітного випромінювання, 

підлягають нагляду органами санітарного контролю щодо їх розміщення та 

експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору. 

Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я 

населення передбачені такі зобов’язання: 

Зобов’язання щодо охорони атмосферного повітря: 

- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел для всіх об’єктів, що розташовані в 

проектних межах населеного пункту; 

- контроль обсягів викидів, у тому числі утримання (масової 

концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин 

джерел; 

- контроль за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 

зони та найближчої житлової забудови; 

- розглянути можливість використання сучасних технологій в системах 

опалення, використання альтернативних джерел енергії та використання 

електромобілів на території обслуговування об’єкту містобудування. 

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу проводиться підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній 

контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами.  

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 

- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря щодо забезпечення виконання вимог, передбачених 

Законом України «Про охорону атмосферного повітря», галузевими 

нормативними документами; 
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- впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних 

рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери. 

Зобов’язання щодо охорони водних ресурсів: 

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу; 

- забезпечити організацію обліку спожитої води та кількості стічних вод; 

- забезпечити каналізування шляхом улаштування локальних очисних 

споруд, а також улаштування системи збору поверхневих стічних вод до 

очисних споруд. 

Шумозахисні зобов’язання: 

- використання сучасного низько-шумного технологічного та 

енергетичного обладнання; 

- застосування звукоізолюючих матеріалів для будівництва об’єктів,  що є 

джерелами шуму та вібрації; 

- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва об’єктів, що 

є джерелами шуму і вібрації; 

- улаштування смуги зелених насаджень шириною 3-5 метрів уздовж 

межі проектної території. 

Зобов’язання щодо забезпечення належного поводження з відходами: 

- забезпечення наявності дозвільних документів та договорів; 

- операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації 

відходів повинні здійснюватися з дотримання норм екологічної безпеки та 

Закону України «Про відходи»; 

- улаштування твердого покриття майданчику для карантинування 

підстилкового гною, компосту та твердої фракції; 

- улаштувати спеціально обладнані майданчики для розміщення 

контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ з твердим покриттям, в 

достатній кількості; 

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, 

скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи. 
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З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє 

середовище передбачено забезпечення повного збирання, належного 

зберігання та недопущення знищення і псування відходів. Забезпечення 

моніторингу місць зберігання відходів та ведення первинного поточного 

обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, 

зберігаються та передаються на утилізацію. 

 

 



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

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

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

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

Згідно із «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування», затверджених 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 

№ 296 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-

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

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

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

матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих 

факторів. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) при 

реалізації будівництва різних об’єктів комунальних, соціальної, інженерної 

та транспортної інфраструктури, промисловості. При цьому на кожному етапі 

в процесі будівництва та подальшої експлуатації об’єктів будуть виникати 

негативні наслідки у вигляді утворення відходів, порушення рослинного 

покриву під час провадження планованої діяльності, збільшення кількості 

автотранспорту. Можливо, потрібно буде проводити видалення зелених 

насаджень, зняття і складування поверхневого шару ґрунту. Також під час 

виконання будівельних і монтажних робіт слід очікувати допустимий 

негативний вплив на атмосферне повітря, рослинний і тваринний світи, 

ґрунти та водні ресурси. Крім того, при роботі двигунів будівельних машин, 

механізмів та автотранспорту на навколишнє середовище буде чинитися 

шумовий вплив – акустичне забруднення. За тривалістю зазначені види 

впливу будуть носити тимчасовий характер, обмежений розрахунковим 

терміном будівництва, по межах впливу – локальне, обмежене простором 

ведення будівельних робіт. Проте всі ці впливи відносяться до тимчасових і 

не стануть причиною суттєвого довгострокового погіршення екологічної 
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рівноваги екосистем населеного пункту. 

До довгострокових наслідків (50-100 років) відносяться впливи 

постійного характеру – викиди і скиди, шум, утворення відходів, додаткове 

споживання ресурсів. Основна кількість забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, є відпрацьовані гази техніки та 

автотранспорту. Токсичність відпрацьованих газів обумовлюється змістом у 

них окису вуглецю й діоксиду азоту, кількість яких залежить від кількості 

спожитого палива та технічного стану двигунів. 

Непостійними довгостроковими впливами є роботи, пов’язані з 

реконструкцією об’єктів, консервацією, припиненням їх існування, 

перепрофілюванням, заміною обладнання та устаткування, модернізацією 

тощо. 

Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через 

нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин 

внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація плану 

зонування призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я 

людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності будуть мати 

значний сумарний негативний вплив на довкілля, – є незначною. Це 

пов’язане з тим, що всі види впливів на навколишнє середовище мають 

незначну за силою та масштабом дію (незначне збільшення чисельності 

населення, додаткове енерго- та ресурсоспоживання). Тому наявність та 

розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для стовідсоткового 

виявлення кумулятивних наслідків необхідно проводити постійний контроль 

за якістю ґрунту, харчових продуктів місцевого виробництва, питної води 

тощо. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 

вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом певного 

часу перевершують можливість їх асиміляції або трансформації. На 

прилеглій території великі підприємства забруднювачі – відсутні. При 

дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і 
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охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, 

можливість виникнення кумулятивного впливу який супроводжуються 

негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна 

оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації території з 

урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення 

відповідних розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої 

діяльності не очікується, оскільки в результаті впровадження проектних 

рішень відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості 

кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Обрана технологія 

розміщення забудови є більш екологічно безпечна. 

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

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 

окремо компоненту. Можливий сумарний ефект деяких речовин при викиді 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років). З боку 

соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний 

наслідок: збільшення території під забудову садибними ділянками, що 

призведе до збільшення чисельності населення, створення нових робочих 

місць, що сприятиме зайнятості населення.  

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих та 

будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря 

матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при 

роботі будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, 

земельних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь, при функціонуванні 

планованих підприємств. 
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Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з 

реалізацією Детального плану території, наступні: 

а) для довкілля: 

- Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел 

(функціонування свиноферми) та пересувних джерел (автомобільний 

транспорт). ДДП передбачається улаштування смуги зелених насаджень 

шириною 3-5 метрів уздовж межі проектної території; 

- Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих 

вод, що відводиться з території проектування. ДДП передбачається 

улаштування системи збору поверхневих стічних вод до очисних споруд, що 

дозволить знизити ризик забруднення ґрунтів до мінімуму; 

- Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, 

забруднення ґрунтових вод. В процесі експлуатації свиноферми основною 

проблемою може бути утилізація продуктів життєдіяльності свиней. При 

дотриманні правил безпеки поводження з відходами та режиму внесення 

відходів у ґрунти - гній та послід будуть цінним органічним добривом. 

Проблеми виникають, коли порушуються правила поводження з відходами. 

Також ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та 

встановлення контейнерів на бетонних майданчиках, систематичний вивіз 

відходів з контейнерів, впровадити роздільне збирання ТПВ; 

- Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених 

побутових стічних вод, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих 

вод, що відводяться з території проектування. ДДП передбачається 

улаштування системи збору поверхневих стічних вод до очисних споруд, що 

дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод до мінімуму; 

- Здоров’я населення – гній та послід можуть бути джерелом викидів 

аміаку, метану та інших газів у повітря. При зберіганні гною на майданчиках 

відкритого типу або внесенні його на поля у великій кількості місцеве 

населення, що проживатиме поряд з свинофермамою може відчувати 

неприємний специфічний запах. Щоб цього уникнути – Детальним планом 
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території визначена земельна ділянка під будівництво малої товарної 

свинарської ферми на 150 голів з застосуванням та дотриманням санітарно-

захисної зони відповідно до ДСП 173-96 «Санітарні правила планування і 

забудова населених пунктів»; 

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю 

на території проектування об’єктів природно-заповідного фонду, проектні 

рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом. 

Натомість ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального 

користування; 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні 

наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Позитивні наслідки від реалізації Детального плану території: 

 ефективна функціонально-планувальна організація територій з 

урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень санітарно-

захисних зон, прибережних захисних смуг, природоохоронних зон тощо; 

 підвищення рівня зайнятості мешканців селища за рахунок 

збільшення кількості робочих місць; 

 гармонійний розвиток з урахуванням інтересів громади, бізнесу та 

влади; 

 забезпечення екологічної безпеки – проведення необхідних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території; 

 утвердження екологічної безпеки територій проектування шляхом 

оперативного забезпечення постійного екологічного моніторингу за станом 

всіх компонентів навколишнього природного середовища та надання цим 

даним статусу загальнодоступності для кожного громадянина. 

Постійні наслідки для довкілля: 

– викиди в атмосферу від стаціонарних джерел підприємств; 

– викиди в атмосферу від автотранспорту; 

– утворення відходів; 
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– забезпечення місцями праці населення села; 

– покращення економічного розвитку району; 

– більш ефективне використання територій. 

До довгострокових наслідків відноситься питання забруднення 

атмосферного повітря, що склалися під впливом фізико-географічних умов 

басейну, насамперед кліматичних умов. Значного негативного впливу під час 

функціонування об’єкту проектування на довкілля та здоров’я населення не 

передбачається. 

 

 



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

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування  

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної  

безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві 

об’єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні 

високоефективні технології та матеріали. 

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких 

включає:  

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 

земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.; 

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-

захисної зони та санітарних розривів, озеленення та ін.; 

- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, 

нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 

- захисні заходи. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря, як життєво-важливого 

компоненту навколишнього природного середовища. 

1.   Суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність якого пов’язана з 

впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язаний:  

 отримати дозвол на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами; 

 своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок; 

 вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

 забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у 

справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і 

зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; 
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 здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести 

їх постійний облік; 

2.   Дотримання заборони на будівництво та введення в експлуатацію 

нових і реконструйованих підприємств та інших об’єктів, які не відповідають 

встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря. 

3.   Проведення реконструкції, модернізації обладнання комунальних 

систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх 

енергоефективних технологій. 

4.   Встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх 

виробничих, сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських 

об’єктів (у т. ч. доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96) з метою 

забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової 

забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення, особливу увагу 

звертаючи на озеленення спеціального призначення та їх охорону із 

враховунням пило-, газо- та димостійкості рослин. 

5.   Реалізація заходів щодо зменшення та відвернення забруднення 

атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і 

установок та впливу їх фізичних факторів: 

o поліпшення стану утримання транспортних шляхів і дорожнього 

покриття; 

o оновлення рухомого складу техніки із подальшою експлуатацією 

технічно-модернізованого автомобільного парку та електромобілів; 

o використання якісних паливно-мастильних матеріалів і переведення 

транспортних та інших пересувних засобів і установок на менш токсичні 

види палива. 

6.   Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, зберіганням, утилізацією, переробкою усіх видів відходів для 

запобігання утворенню токсичного звалищного газу виконуючи вимоги 

Закону України «Про відходи», Національної стратегії управління відходами. 
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7.   Встановлення сучасного фільтрового обладнання із подальшою 

модернізацією водоочисних/газоочисних/пилоочисних споруд. 

Заходи щодо охорони водних ресурсів, як життєво-важливого 

компоненту навколишнього природного середовища. 

1.   Організувати обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в 

установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які 

не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що 

негативно впливає на якість питної води. 

2.   Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і 

талих вод. 

3.   Дотримання встановлених розмірів санітарно-захисних зон від 

очисних споруд, прописаних в додатку 3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій». 

4.   Забезпечення раціонального використання вод (економія води, 

заборона використання питної води для промислових цілей). 

Заходи щодо охорони ґрунтів та земельних ресурсів, як основного 

національного багатства Українського народу. 

1.   Реалізація заходів щодо зменшення скидів – встановлення сучасного 

фільтрового обладнання, технологічні заходи влаштування модернізованого 

обладнання. 

2.   Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним 

збором, зберіганням, утилізацією, переробкою відходів для запобігання 

подальшої міграції полютантів (створення ефективної системи управління у 

сфері поводження з відходами – запровадження системи роздільного 

збирання відходів із подальшою їх переробкою чи відповідною утилізацією). 

3.   Застосування природоохоронних заходів, направлених на 

збереження родючого шару ґрунту. 

4.   Запровадження системи постійного екологічного моніторингу за 

фізико-хімічним станом ґрунтів. 
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Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 

обмеження негативного впливу запропонованих Детальним планом території 

до розміщення проектних об’єктів також передбачено комплекс заходів, що 

включає: 

Ресурсозберігаючі заходи 

- раціональне використання території; 

- дотримання пропозицій щодо планувальної структури. 

Відновлювальні заходи 

- створення нових територій зелених насаджень. 

Компенсаційні заходи 

- на часі експлуатації існуючих та проектованих об’єктів обов’язкова 

сплата компенсаційних стягнень (екологічний податок) за викиди 

забруднюючих речовин, за вивіз та утилізацію виробничих та побутових 

відходів, плата за спеціальне водокористування. 

Охоронні заходи 

Охоронні заходи містять, проведення багаторічного (постійного) 

моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення 

проектованого об’єкту з узагальненням результатів та із подальшим 

впровадженням заходів по обмеженню та недопущенню негативного впливу 

господарської діяльності на навколишнє природне середовище. 
 

Задля забезпечення санітарно-гігієнічних та екологічних умов, повинна 

здійснюватися охорона атмосферного повітря, водних ресурсів, проводитися 

заходи по боротьби із шумом, утилізації відходів та протипожежні заходи. 

 

 



8.  Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недосконалість 

інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детального 

плану території для будівництва господарських будівель за адресою: 

Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами 

населених пунктів» будуть розглянуті наступні альтернативи: 

Зважаючи на комплексність рішень ДДП, що обумовлюється 

необхідністю здійснення раціонального групування підприємств суміжних 

галузей з забезпеченням безперервної наскрізної технології, кооперування 

допоміжних виробництв, інженерно-технологічних, транспортних, 

комунально-складських та інших споруд (значна кормова база; 

відособленість; зручний автомобільний зв’язок з іншими об’єктам 

підприємства інвестора), розгляд виправданих альтернатив проектних 

рішень відбувається в процесі розробки Детального плану території. 

Загальною альтернативою ДДП «Детального плану території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів», рішення про 

розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий 

сценарій був розглянутий в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка 

вказаних альтернативних варіантів відображена у цьому Звіті про стратегічну 

екологічну оцінку. 

Під час здійснення стратегічної екологічної виконано: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів 

навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених 

у Доповіді про стан навколишнього природного середовища в Харківській 

області у 2018 році, Екологічному паспорті Харківській області, тощо; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін ДДП з точки зору 

екологічної ситуації; 



72 

- проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища 

та охорони здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та 

слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних 

проблемних питань населеного пункту, що вивчається, та, водночас, 

попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень 

плану зонування. 

При цьому використані такі методи: 

 історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку 

об’єктів території проектування у хронологічній послідовності; 

 таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу 

екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього 

середовища; 

 метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних 

у часі спостережень. 

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах 

прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання 

шкодочинному антропогенного впливу. 

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної 

оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним 

будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у 

сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної 

ситуації, а саме: 

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка 

межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи 

характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі 
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ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших 

компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в 

тому числі забруднення атмосферного середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, 

особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-

геологічних вишукувань. 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

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

здійснення запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 

містобудівної документації. 

При підготовці Звіту про стратегічну екологічну оцінку були виявлені 

наступні труднощі: 

- відсутність на момент виконання Звіту нормативно методичного 

забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту; 

- відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан 

довкілля прилеглих промислових об’єктів; 

- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові 

прогнози впливу об’єкту на довкілля; 

- відсутність актуальних даних характеристики сучасного стану 

складових навколишнього природного середовища, біорізноманіття, 

інвентаризації природних ресурсів та особливо моніторингу довкілля 

безпосередньо для населеного пункту, що розглядається у відкритому 

доступі. 
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Альтернативні варіанти проекту відсутні, з огляду на необхідність 

провадження даної планованої діяльності в межах території Детального 

плану на земельній ділянці приватної власності інвестора, що відповідає 

вимогам ДСП №173-96 «Держаними санітарними правилами проектування та 

забудови населених пунктів». 

 

 



9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування, у тому числі для здоров’я 

населення 

Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система 

регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та 

прогнозу змін стану навколишнього природного середовища з метою 

виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або 

послаблення. 

Загальнодержавний моніторинг довкілля здійснюється у відповідності 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про 

затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». 

Система моніторингу спрямована на: удосконалення рівня вивчення і знань 

про екологічний стан довкілля; покращення оперативності та якості 

інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення 

якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх 

здійснення; сприяння раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки, сталого розвитку. 

Підприємства, установи та організації незалежно від форм їх власності 

та підпорядкування, діяльність яких призводить чи може призвести до 

погіршення стану довкілля, зобов’язані здійснювати екологічний контроль за 

виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та 

безоплатно надавати дані та/або узагальнену інформацію для її комплексного 

оброблення (відповідно до п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 

моніторингу довкілля»). 

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних 

індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих 

рішень та який влив це справляє на систему управління. 

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації 

процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації 
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забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища 

життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистеми для 

прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження 

природного середовища та раціонального природокористування. 

Державна система екологічного моніторингу довкілля є інтегрованою 

інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення 

екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану 

природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, 

економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої 

влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання 

зобов’язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і 

заходів. 

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за достроковою 

державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, 

завданнями, територіями та об’єктами, часом (періодичністю) і засобами 

виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, 

організацій та установ незалежно від форм власності. 

Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, 

відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екологічного 

моніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, які згідно зі своєю компетенцією отримують та обробляють дані про 

стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або 

поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і 

забезпечення якості природних ресурсів. 

Об’єктами інформатизації в Державній системі екологічного 

моніторингу довкілля України є процеси відомчої екологічної діяльності та їх 

інтеграція на локальному, адміністративно-територіальному і державному 

рівнях, які відповідно охоплюють: 
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- території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон 

великих підприємств в тому числі АЕС, великих водоймищ, 

природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових 

одиниць; 

- території областей України; 

- території промислово-економічних регіонів, басейнів, великих річок та 

України в цілому. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і 

потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання 

місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-

економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя 

населення. 

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням 

результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо 

реалізації господарської діяльності. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 

планованої діяльності та включатиме: 

Для органу місцевого самоврядування. 

- проведення моніторингу виконання пропозицій Детального плану 

території; 

- проведення моніторингу стану здоров’я населення населеного пункту. 

Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на 

території населеного пункту 

- проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що 

здійснюють викиди, на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової 

забудови; 

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та 

стічних вод; 

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детального 

плану території для будівництва господарських будівель за адресою: 

Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами 

населених пунктів» виявлена відсутність ймовірних транскордонних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, що в першу 

чергу пов’язано із відсутністю проектування, будування чи функціонування 

потужних матеріальних об’єктів виробничого призначення та віддаленості 

дислокації населеного пункту від державних кордонів. 

 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на 

широку аудиторію 

У процесі проведення стратегічної екологічної оцінки ДДП 

«Детального плану території для будівництва господарських будівель за 

адресою: Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна рада 

за межами населених пунктів» було окреслено першочергову пріоритетність 

утвердження екологічної безпеки та захисту навколишнього природного 

середовища, що у свою чергу слугують гарантами високого рівня безпеки 

населення, покращення стану здоров’я селян та екологічної ситуації 

населеного пункту. Проектом документу державного планування 

запропонована найбільш екологічно доцільна та економічно вигідна його 

територіальна організація та подальший сталий розвиток. 

Детальний план території визначає територіальні (просторові) умови 

для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких 

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних 

зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської 

діяльності в їх межах. 
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Детальним планом розглядається територія, що розташована на 

північно-західній околиці с. Коробочкине Чугуївського району Харківської 

області за межами населеного пункту і межує: з півночі, сході та півдні – 

з  землями сільськогосподарського призначення (пасовища, рілля); з західної 

сторони – з  проїздом, землями сільськогосподарського призначення (рілля), 

з водоймою на відстані 230-250 м. 

Територія сформована, як ділянка сільськогосподарського призначення 

(кадастровий номер 6325484000:03:000:0092, цільове призначення - 1.03 для 

ведення особистого селянського господарства), площею 2,00 га. Детальним 

планом території, розглядається можливість будівництва малої товарної 

свинарської ферми на 150 голів. 

На території планується розміщення: склад будівлі утримання тварин; 

ветеринарно-санітарний пропускник з дезблоком; склад кормів; автомобільні 

ваги; сховище гною; ветеринарний пункт; протипожежні резервуари 

V = 2 x 60 м3; протипожежна насосна станція; свердловина; очисні споруди 

дощових стоків; дезбар'єр; очисні споруди господарсько-побутових стоків; 

майданчик для сміттєзбірників. 

Водопостачання виробничого об’єкту передбачено здійснювати від 

проектного водозабору. Побутова каналізація передбачається шляхом 

будівництва локальних очисних споруд. 

На території передбачено місце для складування та зберігання 

виробничих відходів - майданчик для карантинування підстилкового гною, 

компосту та твердої фракції. 

Збір твердих побутових відходів (роздільний) здійснюється по 

системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні 

контейнери та вивозиться спецмашинами. 

Проектна земельна ділянка вільна від цінних зелених насаджень. 

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні 

обмеження щодо планованої діяльності відсутні. Об’єкти природно-
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заповідного фонду на території проектування відсутні. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також 

погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Збільшення ймовірності захворювання органів дихання із-за 

забрудненості повітря та інфекційних захворювань шлунково-кишкового 

тракту в результаті реалізації рішень ДДП не передбачається. Таким чином, 

проектована діяльність не матиме негативного впливу на соціальні умови 

місцевого населення. Позитивний вплив – виникнуть нові робочі міста, що 

забезпечить зайнятість населення; сприяння розвитку малого і середнього 

бізнесу; наповнення бюджетів різних рівнів; розвиток інфраструктури району. 
 

В разі якщо ДДП «Детального плану території для будівництва 

господарських будівель за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів» не буде 

затверджено, то буде відмовлено в будівництві малої товарної свинарської 

ферми на 150 голів, що може призведе до неможливості реалізації програми 

розвитку економіки України, збільшення робочих місць та відрахування до 

бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку потенціалу 

регіону. 

Негативні наслідки при будівництві та функціонуванні запланованого 

об’єкта можливо оцінити, як незначні при дотриманні всіх норм та проектних 

вимог. 

Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного 

планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі 

кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків. 

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу ДДП на 

навколишнє середовище та здоров’я населення. З метою запобігання, 

мінімізації та пом’якшення потенційних негативних наслідків запропонована 

низка заходів. 
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Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Моніторинг наслідків реалізації ДДП є комплексним процесом 

проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення 

середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної 

інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування 

населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля 

та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу 

реалізації рішень містобудівної документації наведені основні чинники, що 

потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для 

здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу 

впливів під час реалізації документу державного планування. 

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного 

планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними 

показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти 

недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність 

проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а 

також проводити інформування населення про стан реалізації містобудівної 

документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 
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12. Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку 

№ 
зп. 

Прізвище, ім’я, по-
батькові Посада Підпис 

1 Маліновська Ю.С. Інженер-еколог  

2 Божко О.С. Магістр екологічної безпеки  
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