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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 
міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 
збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 
соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з 
необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань 
в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного 
розвитку країн, регіонів і населених пунктів.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 
зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 
довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 
пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 
екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 
негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 
виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.  

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння 
інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення 
збалансованого (сталого) розвитку.  

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з 
розвитком стратегічного планування та національної практики застосування 
екологічної оцінки. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 
про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 
Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та 
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на 
навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 
основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 
року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі 
СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, 
інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках 
ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція 
екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного 
управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих 
програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».  

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
(від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 
апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести 
нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 
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2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 
середовище».  

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий 
Верховною Радою України 4 жовтня 2016 р., а 1 листопада Президент України 
надав пропозиції до законопроекту. 17 січня 2017 р. Верховна Рада України не 
підтримала доопрацювання законопроекту.  

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було повторно зареєстровано 
нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є встановлення сфери 
застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання 
пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та 
програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений 
Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року 

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 
року.  

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки 
(СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі 
документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити 
стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих 
чи інших дій для довкілля. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами на території Бережанської міської ради Тернопільського 
району Тернопільської області за межами населеного пункту є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого 
використання території. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» документація державного планування підлягає стратегічній 
екологічній оцінки в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку».  

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах 
відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної 
організації та функціонального призначення території, формування системи 
громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки території. 

Детальний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та змiст 
генерального плану населеного пункту», Законів України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну 
схему планування території України», «Земельного Кодексу України». 

Детальний план території визначає: 
– деталізацію та уточнення у більш крупному масштабі положень 

генерального плану населеного пункту; 
– деталізацію та уточнення раніше розроблених детальних планів території; 
– формування принципів архітектурної композиції структури забудови; 
– встановлення червоних ліній регулювання забудови; 
– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

містобудівного використання. 
Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №863 «Про 

затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 
призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних 
стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування. 

При розробленні детального плану території враховується Генеральна схема 
планування території України, Схема планування території Тернопільської 
області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, 
соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, 
охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток 
археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна 
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документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви 
щодо забудови та іншого використання території. 

Детальний план території формування земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, розташованої за 
межами населеного пункту м. Бережани на території Бережанської міської ради 
Тернопільського району Тернопільської області розроблений на підставі таких 
даних: 

- завдання на розроблення детального плану території; 
- розпорядження голови Тернопільської райдержадміністрації від 

17.03.2021 року №85; 
- проекту районного планування Бережанського району Тернопільської 

області, розробленого Республіканським проектним інститутом по 
землевпорядкуванню «УКРЗЕМПРОЕКТ» у 1972 році 

- генерального плану м. Бережани, розробленого державним інститутом 
проектування міст «МІСТОПРОЕКТ» у 2009 році 

- матеріалів супутникової фотозйомки, Публічної кадастрової карти 
України; 

- натурних обстежень. 
Звіт сформовано 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 та відповідно до: 

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
– Закону України «Про основи містобудування»; 
– Закону України «Про відходи»; 
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
– Закону України «Про екологічну мережу України»; 
– Закону України «Про охорону земель»; 
– Закон України «Про рослинний світ»; 
– Закону України «Про тваринний світ»; 
– Закону України «Про генеральну схему планування території України»; 
– Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року»; 
– Національного плану управління відходами до 2030 року; 
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
– ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 
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– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку»;  

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
– ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту»; 
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд»; 

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»; 

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування»; 

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 
території (зонінг)»; 

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»; 
– Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів». 

На місцевому рівні засади екологічної політики регулюються «Програмою 
охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області на 
2021-2027 роки», Програмою розвитку водного господарства та водно-

екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на 
період до 2021 року, Програмою розвитку лісового господарства Тернопільщини 
на 2017-2021 роки, Обласною програмою «Питна вода Тернопілля» на 2021-2025 

роки. 

План заходів передбачає створення сприятливої конкурентоспроможної 
економіки, створення умов якісного життя, збалансованого просторового 
розвитку населених пунктів, створення умов для збереження довкілля, 
формування привабливості та розвитку туристичної галузі. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та 
результатів досліджень 

Земельна ділянка загальною площею 40.3619 га, що розглядається 
детальним планом території, розташована на західній околиці м. Бережани 
Тернопільської області (рис. 2.1, рис. 2.2). Ділянка складається з трьох земельних 
ділянок площами 23.9111 га, 15.4230 га та 1.0278 га. 

Залізнична станція розташована на відстані 4,0 км на захід від ділянки, 
обласний центр м.Тернопіль — 52 км на схід. 

Відстань до Бережанського цегельного заводу складає 1,0 км. 
 

 

Рис. 2.1. Схема розташування території опрацювання ДПТ у планувальній структурі 
населеного пункту 
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Рис. 2.2. Ситуаційна схем розміщення земельної ділянки 

 

Земельні ділянки розташовуються на землях запасу Бережанської міської 
ради і межують: 

- на півночі – грунтова дорога; 
- на півдні – приватні землі; 
- на сході – неглибока траншея; 
- на заході – дорога в с. Лісники. 
В центральній частині родовище розділено на дві частини лініями 

електропередач ПЛ-0.35 кВ та ПЛ-10 кВ. 
Відмітки поверхні на ділянці змінюються від 315 до 340 м. 
 

 

 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

10 
 

 
Рис. 2.3. Викопіювання з Публічної кадастрової карти 

 

В геоморфологічному відношенні район робіт розташований в межах 
Волино- Подільського підняття і відноситься до південної частини Опілля, котре 
характеризується сильно розчленованим скульптурним типом рельєфу,що 
зумовлює хвилясто-пасмовий ландшафт. Схили горбів круті з чітко вираженою 
верхньою і нижньою границями. Долини рік широкі з плоским дном і крутими 
схилами. 

Абсолютні позначки коливаються від 225 до 436м. 
Значну частину району займають виположені вододільні ділянки, прорізані 

глибокими долинами р. Дністер та її лівих приток – річок Золота Липа, Коропець, 
Бариш, Стрипа, Джурин, Серет. Абсолютні відмітки рельєфу району 
коливаються від 240-250м в долинах річок до 330-340м на вершинах вододілів. 
Загальний нахил поверхні - з півдня на північ. 

Серед сучасних морфодинамічних процесів поширені яроутворення, 
площинний змив, просідання в лесах. Більша частина Опілля зайнята 
карбонатними та сульфатними породами, які карстуються. Здебільшого процеси 
карстоутворення природні і на цей час стабілізовані. Карстові деформації 
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проявлені у вигляді блюдець, лійок, карстових озер і карстових ярів. Розміри їх 
не витримані і становлять від 1-3 до 30-50 м. 

В цілому поверхня району родовища являє собою круту височину, складену 
вапняками, яка витягнута з північного заходу на південний схід. Абсолютні 
відмітки поверхні ділянки коливаються від 352 м до 365 м. 

Грунтовий покрив характеризується великою різноманітністю. Формування 
і поширення окремих типів грунтів і різновидностей обумовлюється характером 
грунтотворчих порід, рельєфом місцевості, кліматичними умовами, глибиною 
залягання ґрунтових вод і рослинним покривом. 

В економічному відношення район робіт - аграрно-промисловий. 
Будівництво розширюється. Промисловість будівельних матеріалів в районі 
представлена невеликими цегельними заводами, які виробляють від 1 до 8 млн. 
штук цегли в рік та кількома кар‘єрами пісків. 

Схемою районного планування Бережанського району, розробленою 
Республіканським проектним інститутом по землевпорядкуванню 
«УКРЗЕМПРОЕКТ» у 1972 році, функціональне призначення території, що 
розглядається, не визначено. 

На території ділянок об'єктів капітального будівництва не виявлено. 
Візуальне обстеження прилеглої території у радіусі 100 м показало 

відсутність обʼєктів житлового фонду. 
Геологічна будова. 
Геологічна характеристика родовища. 

В структурно-тектонічному відношенні територія розташована в межах 

південно-східної окраїни Західноєвропейської платформи. В її межах 
виділяються структурно-фаціальні зони (СФЗ), кожна з яких має свою історію 
розвитку. 

В геологічній будові цих геоструктур приймають участь утворення 
протерозойської еонотеми, палеозойської, мезозойської та кайнозойської ератем. 

У геологічній будові родовища беруть участь відклади неогенового і 
четвертинного віку. 

Розкривна потужність неогенових відкладів становить 2,7 м. Сумарна 
потужність четвертинних відкладів, які залягають на сильно еродованій 
неогенових порід коливається в межах розвіданої площі від 1,4 м до 12,6 м. 

Нижче наведена геолого-літологічна характеристика шарів: 
1. Вапняк світло-сірий, щільний, місцями зруйнований, не шаруватий. 

Зустрічається переважно в центральній і східній частинах родовища, розкритий 

свердловинами №118-193. Потужність пройденого шару коливається від 0,1 до 
1,3 м. 

2. Мергель світло сірий, представлений карбонатно-глинистою, щільною, 
маркою породою, що містить ржаво-жовті плями окису заліза, а інколи 
включення лимоніту. Злам мергелю нерівний . Шаруватість виражена не чітко. 
Мергелі сантону зазвичай містять від 73 до 80 % вуглекислого кальцію і до 30 % 
глинистої речовини. 
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Мергелі поширені практично на всій площі за виключенням центрального 
району. За свердловинами № 118-132 мергелі заміщені глиною мергелистою. 

3. Глина мергелиста (елювій мергелю) представлений породою світло-

сірого і жовто-сірого кольору, щільна, в’язка, пластична, з включеннями 
конкрецій кремнистих і марганцевих сполук з плямами і розводами окисів заліза, 
в породі часто зустрічаються окремі уламки мергелю. На східній окраїні 
родовища глина мергелиста  поширена нерівномірно і в районі свердловин 
№134-143 відсутня. Цей шар залягає окремими лінзами, які мають обмежену 
потужність. У деякій частині родовища безпосередньо на сантонських мергелях 
лежать суглинки четвертинного віку Потужність шару мергелистих глин 
коливається від 0,3 до 3,3 м. 

4. Суглинки жовті, жовто-бурі, сіруваті, щільні, пластичні, місцями 
глинопідібні, з пухкими і щільними бобовинами марганцево-залізистих сполук. 

Місцями суглинки стають більш пластичними переходячи у глиноподібні. 
По розрізу як зверху так і в низу, зустрічаються поодинокі, а місцями досить 
рясно карбонатні включення. Залягають суглинки пластоподібно, потужність 
змінюється поступово і закономірно від 1,4 до 17 м. 

Абсолютні відмітки крівлі суглинків коливаються від 300,7м (св. №31) до 
387,5м (св. №34), підошви від 296,1м до 383,4м. 

5. Грунтово-рослинний шар представлений гумусованим суглинком з 
корінням рослин. Поширений скрізь, потужність від 0,1 до 1,6 м.  

Згідно класифікації запасів родовище корисних копалин Бережанське-1 

відноситься до ІІ групи родовищ, як невитримане за будовою, потужністю і 
якістю сировини, за розмірами – до середніх. 

Гідрологічні та гідрогеологічні умови. 

В гідрогеологічному відношенні територія родовища розташована в межах 
Волино-Подільського артезіанського басейну Подільського гідрогеологіного 
району. 

Складна геологічна будова зумовила поширення різних водоносних 
горизонтів і комплексів. Не всі вони рівноцінні за можливістю їх використання 
на різних ділянках, одні й ті ж водоносні горизонти характеризуються різною 
водонасиченістю, мінералізацією, глибинами залягання. 

Гідрогеологічні умови родовища сприятливі та дозволяють виконувати 
видобуток корисної копалини відкритим методом. Зустрінуті поодинокими 
свердловинами грунтові води не мають площинного поширення і пов'язані з 
сезонним коливанням кількості атмосферних опадів, які випадають на площу 
водозабору. 

Корисна копалина є необводнена і розробка кар'єру буде виконуватись вище 
рівня ґрунтових вод. Приток води в ємність кар'єру буде відбуватись виключно 
за рахунок атмосферних опадів (середньорічна кількість опадів для даного 
району становить 678 мм, добовий максимум — 106 мм) і на кінець розробки 
родовища середньорічна сума складе до 28,0м3/добу за рахунок зливових опадів 
2302,0м3/год. 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

13 
 

Геологічна будова родовища і його розташування дозволяють уникнути 
облаштування водовідливу. 

Так як підстеляючими породами тріщинуваті вапняки то більшість 
атмосферних опадів, яка випаде на територію кар'єру, буде фільтрувати в нижні 
шари гірничих порід. В період злив, для запобігання короткочасного обводнення 
кар'єру в його низинній частині влаштовується зумпф, для накопичення опадів. 
Для осушення кар'єру після дощів достатньо на дні кар'єру передбачити 
неглибокі дренажні канави. Накопичена у зумпфі вода буде фільтрувати в 
підстеляючи породи або використовуватись в сухий період року для поливу 
ділянок пилення. 

Для запобігання стоку поверхневих вод з навколишньої території у кар'єр 
необхідно передбачити облаштування водовідвідних канав. Для захисту від 
обводнення кар'єру та зсувних явищ за рахунок водопритоку атмосферних опадів 
з прилеглих площ виконується обвалування по периметру кар'єру.  

Кліматичні умови. 

Регіон розташований у перехідній зоні від помірно-теплого західно-

європейського клімату до помірно континентального східно-європейського. 
Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату і 
відноситься до північного кліматичного району. Особливості кліматичних умов 
зумовлені положенням між вологими прибалтійськими низовинами з одного 
боку і сухими степами південної частини – з другого. Клімат району помірно-

континентальний, із м`якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою, 
відносно сухою осінню. Клімат району характеризується низьким тиском, 
великою вологістю повітря, порівняно великою кількістю опадів, слабким 
випаровуванням.Велика кількість опадів спричинена західними та північно-

західними вітрами з Атлантичного океану, які швидко змінюють погоду. 
Зима відносно м’яка, середня температура січня –5°С, весна волога, 

прохолодна, осінь тепла, достатньо суха. Характерною особливістю кліматичних 
умов є зміна температури повітря в літній період. 

Найжаркіший місяць – липень з середньомісячною температурою +18,3°С. 
Найхолодніший місяць року – січень, із середньою багаторічною температурою 
– 4,1°С. Середньорічна температура складає +7,4°С. Екстремальні температури 
сягають: абсолютний максимум +37,1°С, абсолютний мінімум – 33,6°С. 
Мінімальна відносна вологість спостерігається в квітні – травні і становить 60%-

70%, а в грудні-січні збільшується до 80%-90%. 

Середньорічна кількість опадів складає 798 мм, з них 407 мм випадає у 
весняно-літній період, характерним є континентальний тип випадання опадів з 
максимумом у літні місяці та мінімум взимку. Слід відзначити, що осінь буває 
вологою, а взимку часті відлиги, тому створюються умови для осінньої та 
зимової інфільтрації опадів, що сприяє утворенню умов для відновлення 
експлуатаційних запасів підземних вод. 

Кліматичні умови характеризуються незначними річними і добовими 
амплітудами, підвищеним зволоженням території. Головна риса клімату – його 
м’якість і часті відлиги взимку, незначні перепади температури влітку. 
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Район перебуває у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в 
агрокліматичній підзоні достатнього зволоження ґрунту. 

Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів. 
В третій декаді листопада можливе випадання снігу, а в третій декаді 

березня повний схід. Часті відлиги спричинюють нестійкість снігового покриву, 
середня висота – 20 см, максимальна – 56 см. Нерівномірний розподіл опадів 
протягом року (найбільша кількість опадів в травні–серпні, найменша – в січні-
квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню великих площ 
перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії ґрунтів. 

Радіаційний баланс додатній і складає біля 40 Ккал/см2 за рік. Нормативна 
глибина промерзання 1,0м, снігове навантаження 680 Па. Середнє число днів 
штилю – 19. За повторюваністю вітри переважно: західні – 24%, південно-східні 
– 17%, північно-західні – 15%, південно-західні – 13%. 

Грунтове середовище. 
Ґрунти району формувались з лесу і лесовидних суглинків, що утворились 

наприкінці третинного і на початку четвертинного періодів і характеризуються 
високою родючістю. Інші ґрунтотворні породи — вапняки, крейда дотретинного 
і третинного періодів мають незначне поширення. 

Основний типи грунтів на території району — опідзолені чорноземи, темно-

сірі опідзолені та ясно-сірі лісові. 
Сірі лісові ґрунти займають основну площу територію району. Окремими 

ділянками залягають опідзолені чорноземи та лучні грунти. Сірі опідзолені 
грунти мають декілька видозмін. Світло-сірі фунти покривають найбільш 
підвищені ділянки і вони переважно знаходяться під лісовими масивами. На 
вододільних плато розташовані сірі грунти, вони зустрічаються і по верхніх 
річкових терасах, більшість їх вже звільнені з-під лісової рослинності і 
перетворені в орні землі. Темно-сірі грунти займають більше понижені ділянки 
плато. Вони давно піддались сільськогосподарському обробітку. Світло-сірі, сірі 
і темно-сірі опідзолені ґрунти, залежно від часу перебування їх під лісовою 
рослинністю, мають різні фізико-хімічні властивості, а в зв'язку з цим і різну 
природну родючість. 

Стан навколишнього середовища 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були 
використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я.  

Повітряне середовище. 

За метеорологічними характеристиками м. Бережани належить до території 
з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та сприятливими 
умовами розсіювання шкідливих речовин. 

Загальний стан навколишнього природного середовища можна 
охарактеризувати як задовільний.  

У зв’язку з неритмічністю роботи підприємств, скороченням обсягів 
випуску продукції, а також повною зупинкою виробництва, кількість викидів 
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забруднюючих речовин (сірчистий ангідрит, окисли вуглецю, окисли азоту, 
вуглеводні – без летких органічних сполук) в атмосферне повітря значно 
зменшились.  

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через район, а 
також в зв’язку з різким збільшенням кількості місцевих транспортних засобів, 
спостерігається певне забруднення атмосферного повітря пилом та окислами 
азоту. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського 
організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні 
фотохімічного смогу. Зменшення цього впливу можливе шляхом удосконалення 
схем руху, розташування майданчиків для паркування автомобілів, покращення 
якості палива, а також доріг.  

Крім того, через незадовільний стан доріг постає проблема з забрудненням 
повітря пилом, через який мешканці відчувають дискомфорт. Також населення 
відчуває дискомфорт через неприємні запахи з каналізації, СТО, АЗС, окремих 
підприємств тощо. Крім того, в осінній і весняний період, під час прибирання 
присадибних ділянок і городів, спостерігається задимлення приземних шарів 
повітря від відкритих вогнищ. Такі явища мають сезонний характер і суттєво не 
впливають на забруднення повітря, проте в окремі дні спостерігається висока 
концентрація шкідливих речовин і у приземному шарі повітря. 

Вихідні дані не характеризують дійсного стану забруднення повітряного 
басейну. В зв’язку з тим що за останні роки відбувається спад виробництва, 
повна або часткова його зупинка, має місце зменшення валових викидів по всіх 
джерелах викиду. 

За останні роки спостерігається зростання внеску автотранспорту в загальне 
забруднення території за рахунок збільшення автомобілів. 

Водне середовище. 
Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є 

вирішальними чинниками санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення. Більшість басейнів рік згідно з гігієнічною класифікацією водних 
об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже 
забруднених. Внаслідок недостатнього фінансування будівництво і 
реконструкція більшості об’єктів каналізування та водопостачання, 
запланованих державними і регіональними програмами охорони водних ресурсів 
практично не проводиться. Моніторинг якості води поверхневих водойм 

свідчить про те, що незважаючи на значний спад промислового виробництва за 
останні роки та зменшення у зв’язку з цим скиду у водойми стічних вод має місце 
тенденція до погіршення екологічного стану водойм І-ої та ІІ-ої категорій, як за 
санітарно-хімічним так і за санітарно-мікробіологічним показниками. На 
сьогодні через високий рівень техногенного навантаження на водойми, 
практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились до ІІІ класу, а 
очисних споруд технології водопідготовки фактично не змінились. 

Якість води погіршується через затоплення та підтоплення територій, 
передбачається зростання такої загрози для окремих долинних ділянок в разі 
підвищення температури води у місцевих водоймах на +0,7º +1,5º С, в результаті 
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чого можливе послідовне погіршення якості води через зниження концентрації 
розчиненого кисню, ослаблення водообміну та евтрофікацію водних об’єктів. 

Основними причинами забруднення поверхневих вод є надходження до 
водних об’єктів забруднювальних речовин у процесі поверхневого стоку води з 
забудованих території та сільгоспугідь, ерозія ґрунтів на водозабірній площі. 

Якісний стан підземних вод унаслідок господарської діяльності також 
постійно погіршується. Це пов’язано з існуванням фільтрувальних 
накопичувачів стічних вод, а також з широким використанням мінеральних 
добрив та пестицидів. 

Погіршує ситуацію необлаштованість водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг. Про це свідчать наявність заболочених прибережних вод та 
пов’язаних з ними анафелогенних зон. 

Всередині водоохоронної зони встановлюється прибережна захисна смуга 
(ПЗС) – зона суворих обмежень і регламентації, щодо використання території, в 
тому числі її забудова. Згідно ВКУ (ст.88) і ЗКУ (ст.60) ПЗС встановлюється з 
урахуванням конкретних умов, що склалися. Тобто ділянки, що мають 
земельний відвід в межах ПЗС з зазначенням цільового її використання. 

Ґрунтове середовище. 

Джерелом механічного забруднення ґрунтів може бути несвоєчасна і 
неякісна санітарна очистка території. На території та околицях практично 
постійно виникають несанкціоновані та стихійні сміттєзвалища, які є основним 
джерелом механічного забруднення. Відходи є основним регіональним 

фактором забруднення навколишнього середовища. Міграція токсичних 
компонентів призводить до забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод, 
атмосферного повітря. 

Поблизу місця провадження планової діяльності відсутні природні водойми 
ті річки на які може здійснюватися вплив від реалізації планованої діяльності 
Територія родовища не розташовується в водоохоронній зоні або на водному 
об'єкті Найближчі природні водні об'єкти річка Липа та Бережанський Став 
розташовуютьс: з північно-східної сторони на відстані більше 12км від території 
родовища. 

Поверхня родовища, як це видно з топографічного плану, розташовується ні 
підвищенні з пониженням до північного сходу, вище рівня «дзеркала» воді 
найближчого водного об'єкта. Під час розвідки родовища водоносний горизонт 
буї виявлений нижче рівня підрахунку запасів корисної копалини. Планована 
діяльністі не буде здійснювати вплив на водний режим поруч розташованих 
водних об'єктів. 

Землі, що вилучаються для потреб кар'єру, відноситься до неорних земель 
непридатних для вирощування сільськогосподарських культур. Гумусовий 
горизон-сучасного грунтового шару малопотужний і малородючий. 

На розвіданій площі родовища відсутні лісонасадження. На даний ча< 
більшість площі родовища зайнята луками та пасовищами із самозасівнимі 
чагарниками. 
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Природоохоронні території та об’єкти.  
На території чи в околицях території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти 

природно-заповідного фонду.  
Україна є однією з країн, що підписала Бернську конвенцію про біологічне 

різноманіття (Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі). Дата підписання Україною: 11 червня 1992 р. 
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про 
охорону біологічного різноманіття» від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР. Дата 
набуття чинності: 29 грудня 1993 р., для України – 7 лютого 1995 р. 

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) – українська частина 
Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 
включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 
Conservation Interest, ASCI, далі – «території (об’єкти) мережі Емеральд»). 
Мережа Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської конвенції 
(всього 26 держав), у країнах Європейського Союзу на виконання Бернської 
конвенції створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за аналогічними 
принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові 
інструменти ЄС. 

Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, є 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Розробником 
першої черги Мережі (у 2009-2016 роках) була благодійна організація 
«Інтерекоцентр» (за цей період підготвлені описи на 271 територію). У період 
2017-2019 років проектуванням Смарагдової мережі займається громадська 
організзація «Українська природоохоронна група» (за 2017-2018 розроблено та 
подано на розгляд Бернської конвенції обгрунтування щодо створення ще 106 
території Мережі). Під час засідання Постійного комітету Конвенції 44-5 грудня 
2019 року нові 106 територій були додані до складу мережі (№272-377). 

Проектом передбачено і створення екологічної мережі. 
Екомережа – це складна, різнорівнева, просторова система природних 

біотичних і абіотичних елементів екосистеми, а також змінених і деградованих 
ландшафтів, що вимагають збереження або відновлення, у тому числі і шляхом 
невиснажливого використання. Як випливає з цього визначення, до складу 
екомережі мають бути включені не тільки території із збереженою природною 
рослинністю, але й змінені, навіть деградовані, ландшафти, які потребують 
відновлення. 

Територія опрацювання ДПТ межує з територією Смарагдової мережі 
України у Тернопільській області – UA0000190 Бережанське Опілля (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Розташування території опрацювання ДПТ в системі територій Смарагдової 

мережі України 

(Джерело: Сервіс Species of Resolution 6. Database) 
 

Об’єкти культурної та археологічної спадщини. 
Згідно з довідкою НДЦ «Рятівної археологічної служби» про наявність 

об’єктів археологічної спадщини, за результатами опрацювання архівно-

бібліографічних та картографічних матеріалів відомих об’єктів археологічної 
спадщини на території опрацювання та в її околицях не виявлено. 

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини 
здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони 
культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної 
документації. 

На території опрацювання ДПТ об’єкти археологічної або історико-

культурної спадщини виявлені не були. Зважаючи на характер планованої 
діяльності, та фактичне розташування об’єктів історико-культурної та 
архітектурної спадщини можна зробити висновок, що реалізація планованої 
діяльності, негативного впливу чи шкоди вищевказаним об’єктам історичної 
спадщини не нанесе.  

Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз 
екологічної ситуації в м. Бережани результати якого наведені в табл. 1.1. 
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Табл. 1.1  

SWOT-аналіз екологічної ситуації в м. Бережани 

Сильні сторони: Слабкі сторони: 
- можливість розбудови соціальної 
інфраструктури; 

- можливості для розвитку малого та 
середнього бізнесу; 
- добре транспортне сполучення із 
обласним та іншими районними 
центрами; 

- недостатній рівень озеленення; 
- відсутність дієвої системи роздільного 
збору, сортування, переробки і утилізації 
господарсько-побутових відходів; 
 

Можливості: Загрози: 
- збільшення рівня доступності до 
міжнародних фінансових ресурсів; 

- реалізація інвестиційних проектів; 
- стимулювання енергоефективності у 
виробництві та житлово-комунальній 
сфері; 

- погіршення демографічної ситуації, 
подальше «старіння» населення; 

- зменшення населення через дефіцит 
робочих місць, та недостачі об’єктів 
соціального обслуговування. 

 

 

Прогнозні зміни стану довкілля у тому числі здоров’я населення якщо 
документ державного планування не буде затверджено: 

–  не буде проведено планувально-інженерної підготовки території ДДП; 
–  не буде приведено до нормативних показників червоних ліній існуючих 

вулиць; 

–  не буде вирішено питання ефективного використання території 
опрацювання ДПТ; 

–  не буде вирішено питань щодо зайнятості населення, що може спричинити 
відтік мешканців у інші міста та райони. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

Повітря. 

Під час експлуатації кар'єру на його території будуть наявні викиди 
забруднюючих речовин, що утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої 
техніки та автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде 
утворюватись в процесі видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки та їх 
тимчасовому зберіганні у відвалах; викиди під час проведення ремонтно-

профілактичних робіт, що передбачають роботи із зварки та різки металів. 
Викиди міститимуть такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (в 

перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, сажу, граничні вуглеводні, 
завислі речовини (пил ґрунтових порід), оксиди заліза, оксиди марганцю, оксиди 
силіцію, пил абразивно-металічний, пари дизельного палива та метан.  

Згідно виконаних розрахунків величин викидів та програмного розрахунку 
розсіювання забруднюючих речовин - негативний вплив на існуючий стан 
атмосферного повітря буде відсутній. Викиди забруднюючих речовин не 
створюють зони забруднення і знаходяться в межах нормативних вимог - 

величини максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин не 
перевищують величин ГДКн.п.. Відповідно, викиди забруднюючих речовин, що 
здійснюватимуться з джерел підприємства, не чинять негативного впливу на 
повітряне середовище. 

Води. 

Основні ризики, повзанні із забрудненням чи здійсненням негативного 
впливу на водне середовище це: 

- потрапляння забруднюючих речовин в навколишнє середовище із 
паливно- 

мастильними матеріалами від спецтехніки та автотранспорту, чи осіданням 
із викидів забруднюючих речовин з кар'єрних джерел; 

- порушення гідрологічного режиму ґрунтових та поверхневих вод 
навколишньої 

місцевості в зв'язку з утворенням депресійної кар'єрної виїмки. Забруднення 
чи інші негативні впливи на стан підземних та фунтових вод неможливе, 
оскільки під час експлуатації кар'єру будуть виконуватись заходи щодо 
попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів у водне 
середовище та навколишні землі: 

-технічне обслуговування гірничої спецтехніки та атотранспорту буде 
відбуватись тільки на спеціально облаштованих площадках з метою 
попередження потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти та водне середовище; 

- кар'єрна спецтехніка та автотранспорт проходитимуть регулярний 
техогляд та миття за межами кар'єру на спеціалізованих підприємствах згідно 
укладених угод; 

- накопичення стоків від миття рук та дрібних господарських потреб 
персоналу передбачається в герметичній ємності з подальшим вивезенням стоків 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

21 
 

на очищення асенізаційною машиною згідно угоди із відповідних 
підприємством; 

- накопичення    відходів    передбачається    в    герметичних    контейнерах    
на спеціальнооблаштованому проммайданчику. 

Підземні води розташовуються нижче рівня залягання корисної копалини, 
відповідно здійснення видобувних робіт не буде впливати на рівень води у 
водоносному горизонті та його коливання будуть у межах сезонних. 

Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та 
поверхневі води) під час експлуатації кар'єру не передбачається. 

Грунтів. 

Родовище розташоване на малопродуктивних землях. Грунти навколишньої 
місцевості відносяться до глинистих малородючих. 

Можливим негативним наслідком проектованої діяльності є тимчасове 
відчуження земель для потреб кар'єру; переміщення ґрунтових порід в межах 
кар'єру і в наслідок цього незначною зміною складу ґрунтів; незворотне 
вилучення значної кількості ґрунтових порід (корисна копалина), що 
супроводжується утворенням кар'єрної виїмки. Негативний вплив буде 
тимчасовим і по завершенню виконання планових робіт припиниться. 

Для компенсації вищезгаданого негативного впливу на навколишні грунти 
передбачені заходи щодо гірничо-технічної та біологічної рекультивації 
порушених гірничовидобувними роботами земель. Ці заходи передбачають 
відновлення та покращення родючої здатності грунтів, що в наслідок проведення 
видобувних робіт переміщаються в межах території проектованого кар'єру, 
тимчасово зберігаються у відвалах та в подальшому використовуються для 
рекультивації бортів кар'єру. Дані рекультиваційні відновлюючи заходи 
відновлять мікрофлору та ґрунтову фауну переміщених грунтів, попередять 
виникнення ерозії ґрунтів {вивітрювання, розмивання) та будуть сприяти 
відновленню природної рівноваги навколишніх земель. По завершенню 
виконання рекультиваційних робіт відновлені землі (під пасовище) будуть 
повернені землекористувачам. 

На даний час на територія родовища частково розкрита діючим кар'єром. 
Під час подальшої розробки кар'єру розкривні породи будуть зняті з поверхні 
родовища та заскладовані у відвал, який буде засіватись сумішами багаторічних 
трав або прикриватись соломою для забезпечення захисту від вітрової та водної 
ерозії грунтів, Також передбачено в процесі проведення рекультиваційних робіт 
виконати заходи щодо покращення фізичних та біологічних властивостей 
грунтів - збільшення родючої здатності посівом трав, внесенням мінеральних 
добрив та ін. 

Відповідно негативний вплив (зменшення родючості) чи знищення цінного 
поверхневого родючого шару ґрунту в наслідок реалізації планованої діяльності 
-буде відсутній. 

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ не передбачається. 
Екзогенний та ендогенний вплив на ґрунти від планованої діяльності відсутній. 
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Стан фауни, флори, біорізноманіття. 

Реліктові рослини та рослини що знаходяться під охороною (Червона книга) 
на прилеглих територіях та в межах впливу кар'єру відсутні. Об'єктів природно-

заповідного фонду усіх категорій поблизу ділянки розташування проектованого 
кар'єру не виявлено, відповідно вплив відсутній. 

Навколишня територія характеризується малою видовою різноманітністю 
флори та фауни, відповідно, об'єкти фауни, на які може здійснюватись вплив, 
вже мігрували на інші території. Дослідження та приклади подібних впливів на 
фауну від видобувної діяльності в кар'єрі показують, що тварини в короткий 
термін звикають до них. Відповідно відбудеться переміщення природних ареалів 
існування місцевої флори та фауни з території кар'єру на території навколо 
кар'єру. Вплив на фауну від збільшення запиленості на локальних ділянках 
місцевості та шумовий вплив від кар'єрного обладнання оцінюється як дуже 
незначний або взагалі відсутній завдяки здібності тварин мігрувати та 
адаптуватись на близько розташовані території. 

До можливих антропогенних факторів, що впливають на флору та фауну 
навколишніх земель під час експлуатації кар'єру, можна віднести загибель 
значного числа дрібної ґрунтової дрібної фауни {хробаки, гризуни, комахи та ін.) 
та грунтового рослинного покриття (трава, чагарники) при переміщенні 
земляних мас. Вплив від планованої видобувної діяльності та самого кар'єру на 
флору та фауну є опосередкований і оцінюється як незначний. 

Ландшафт. 

В наслідок реалізації планової діяльності на території родовища відбудеться 
зміна природного стану ландшафту - утвориться кар'єрна виїмка, в наслідок 
вилучення корисної копалини та вивезення її для потреб споживачів. 

По завершенню планової діяльності з видобутку, будуть виконані 
відновлюючі природоохоронні роботи з гірничо-технічної та біологічної 
рекультивації кар'єру: в утворений простір будуть повернуті розкривні породи та 
сплановані до безпечного кута  борта та дно кар'єру.  Створений  новий  рельєф 
та  виконані заходи  щодо 

покращення родючої здатності грунтів порушеною видобувною діяльністю 
території дозволить використати дані землі для подальших потреб - під 

пасовище. 
Соціально-економічні умови та взаємозв'язок між цими факторами 

Соціально-економічний   вплив  від  реалізації  планованої діяльності   носить 
позитивний характер, завдяки створенню низки факторів впливу: 

- видобування корисної копалини забезпечить сировиною підприємства 
будівельної промисловості та, відповідно, сприятиме розвитку будівельної галузі 
району; 

- експлуатація кар'єру та розвиток будівельної галузі сприятиме 
забезпеченню робочих місць, що сприятиме покращенню зайнятості місцевого 
населення; 

- функціонування виробничого підприємства збільшить податкові 
надходження в місцевий бюджет. 
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Здоров'я населення. 

Негативного впливу на стан здоров я чи захворюваність, а також погіршення 
умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Згідно проведених розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на 
території кар'єру є менші за нормативні вимоги (величина ГДК), а поза межами 
санітарно-захисної зони кар'єру вклад від кар'єрних джерел майже відсутній (всі 
викиди забруднюючих речовин розсіюються до рівня існуючого фонового 
забруднення атмосфери) - відповідно не приводять до утворення незворотних 
наслідків. Рівень забруднення оцінюється як «допустимий», ступінь 
небезпечності - «безпечний». Всі можливі ризики на соціальне середовище та 
здоров'я населення оцінюються як прийнятні. 

Речовини, що мають канцерогенні властивості, у викидах з джерел, які 
будуть діяти на території кар'єру відсутні. Відповідно ризик розвитку 
канцерогенних ефектів на здоров'я населення - відсутній. Згідно проведеного 
розрахунку, ризик розвитку не канцерогенних ефектів на чутливі групи 
населення розглядають як зневажливо малий. Ризик розвитку не канцерогенних 
ефектів - відсутній. 

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми допустимого впливу. 
Контроль за утворенням та подальшим поводженням з відходами та стоками 

дозволяє попередити їх потрапляння в навколишнє середовище а отже і умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я. 

 

Головні, в екологічному відношенні ділянки, що потенційно зазнають 
впливу від рішень детального плану території: 

Земельна ділянка загальною площею 40.3619 га, що розглядається 
детальним планом території, розташована на західній околиці м. Бережани 
Тернопільської області. Ділянка складається з трьох земельних ділянок площами 
23.9111 га, 15.4230 га та 1.0278 га. 

Детальним планом території пропонується формування земельної ділянки 
для розміщення підприємства по розробці родовища суглинків. 
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 
щодо території з природоохоронним статусом 

  Планувальна організація території опрацювання передбачає її 
функціональне зонування, виходячи з вимог планувальної структури населеного 
пункту, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, 
охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-

дорожньою мережею. 
Проектне рішення детального плану території базоване на: 
- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 
- взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною 

структурою існуючих кварталів та з рішеннями районного планування; 

- побажаннях та вимогах замовника – визначених у завданні на 
проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом. 

Ціль планованої діяльності – продовження видобувної діяльності на 

Бережанському-1 родовищі корисної копалини (суглинки придатні для 
виробництва цегли керамічної марки 75-100) відкритим методом (кар’єр) для 
забезпечення сировиною підприємств будівельної промисловості. 

Площа родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами від 

06.02.2019р. за №6316 становить – 58,49 га 

Видобуток буде здійснюватися на підставі спеціального дозволу на 

користування надрами №6316 від 06.02.2019р. виданого Державною службою 

геології та надр України згідно наказу №509 від 15.11.2017р. (надання) із 

дотриманням особливих умов. 
Цільове призначення земельної ділянки, що пропонується детальним 

планом території – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами. 

До робіт по будівництву, облаштуванню та введенню в експлуатацію 
кар’єру віднесені гірничо-капітальні, гірничо-підготовчі та допоміжні роботи: 

На даний час родовище частково розкрите та розроблене існуючим 
кар’єром, в східній частині площі затверджених запасів. 

Відповідно планована діяльність буде проваджуватись на вже розвіданому 
та частково розробленому кар’єром Бережанському-1 родовищі. 
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Рис. 4.2. Проектний план території опрацювання ДПТ 

 

Всі підготовчі, гірничо-капітальні та будівельні роботи на даний час є 
виконані: 

- родючий шар грунту та розкривні породи на момент початку видобувних 
робіт зняті на достатній площі, 

- виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території ; 
- об’єкти інфраструктури та інженерного забезпечення облаштовані. 
Виконання додаткових будівельних або демонтажних робіт по підготовці 

родовища до експлуатації не передбачаються. 
Провадження планованої діяльності передбачає здійснення видобутку 

корисної копалини максимальною продуктивністю 120,0 тис.м3 суглинку в 
щільному тілі на рік «сухим» відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній 
системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої автотехніки. 

Суглинок розробляється двома уступами та вантажиться екскаватором на 
власний автотранспорт для транспортування сировини на цегельний завод, або 
із тимчасовим складуванням у бурти. 

Зачистку покрівлі корисної копалини проводять за допомогою бульдозера. 

Розкривні породи розробляються в один уступ бульдозером у тимчасові 
відвали. З відвалів розкривні породи відвантажуються та перевозяться на 
тимчасове зберігання в межах кар’єру. Заскладовані у відвал розкривні породи 
будуть в подальшому використані під час рекультивації відпрацьованого 
кар’єру. 

Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8-ми годинну зміну, 260 днів в рік. 
Зовнішній благоустрій та озеленення. 
Для даного об'єкта не передбачено заходів по благоустрою. 
Для забезпечення комфортних умов праці на території передбачені 

пересувні споруди - приміщення для укриття робочих в непогоду та прийому їжі, 
а також тимчасова вбиральня. 
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Організація дорожнього руху. 
Ділянка розміщення об'єкта розташована в районі із сформованою місцевою 

дорожньою мережею (проїзди), яка підлягає реконструкції за окремим проектом. 
Кар'єрні дороги, що планується розташувати в межах гірничого 

підприємства призначені для руху спеціалізованих автотранспортних і інших 
засобів, що забезпечуватимуть технологічний процес гірських робіт. Тимчасові 
в'їзди в траншеї планується улаштувати так, щоб вздовж них під час руху 
транспорту залишився вільний прохід шириною не менш ніж 1,5 м. Виходячи з 
санітарних вимог і умов виробництва, а також для забезпечення зменшення 
пилоутворення у відповідності до СНІП 2.05.02-91 покриття автопроїздів і 
площадок щебеневе -шаром товщиною 30,0 см, 

Тимчасові технологічні дороги в кар'єрах і на відвалах проектуються за 
нормами доріг III -ї категорії незалежно від обсягу перевезень. 

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 
Інженерне забезпечення передбачається від існуючих та проектних мереж 

згідно технічних умов експлуатуючих організацій, які отримуються на стадіях 
робочого проектування. 

Водопостачання. 

Не передбачено. Для питних потреб працівників, працюючих в кар’єрі 
планується використовувати привізну бутильовану воду. Доставка питної води 
та води для господарських потреб на підприємство здійснюється на договірній 
основі з атестованим підприємством. 

Водовідведення. 

Водовідведення побутових стоків на підприємстві проектом не 
передбачено. Для захисту від стоку дощових вод з прилеглих територій вздовж 
південного борту кар'єру облаштовується канава. 

Електропостачання 

Електропостачання кар’єру не передбачається, оскільки кар’єрні механізми 
будуть працювати на дизельному паливі, розробка родовища буде проводитись 
в одну зміну в світлу пору доби. 

Протипожежні заходи. 
Корисна копалина та розкривні породи на родовищі не є 

пожежонебезпечними. Для протипожежної безпеки передбачається 
використання первинних засобів пожежогасіння – вогнегасники, пожежний 
стенд з набором необхідного інвентаря, який розміщується на спеціально 
відведеному майданчику. 

Інженерна підготовка території. 
Перед початком видобутку корисної копалини проводяться роботи із зняття 

розкривних порід (від 0,1м до 4 м). Технологічна схема розкривних робіт –
екскаваторна. 

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 
середовища. 

Згідно переліку санітарного класифікатора додаток 4 до ДСП 173-96 

«Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» 
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підприємство по видобувафнню| суглинку для виробництва цегли має 
нормативний розмір санітарно-захисної зони С33=100м. Розмір нормативної СЗЗ 
від межі кар'єру до найближчої житлової забудови дотриманий 

За сукупністю негативних факторів даний об'єкт не створюватиме істотний 
негативний вплив на соціальне та техногенне середовище і відповідає вимогам 
чинного законодавства з розділу охорони природного середовища, тому 
проектом не передбачені спеціальні заходи з охорони навколишнього 
середовища. 

По закінченні запланованих гірничих робіт підприємство - надрокористувач 
зобов'язується виконати роботи по гірничо - технічній і біологічній рекультивації 
земель, наданих йому для видобування. 

Роботи по рекультивації укосів кар'єру виконуються по мірі відробки 
ділянки. Враховуючи характер порушених земель та обсяги розкривних порід 
вироблений кар'єр можливо використовувати під пасовище або заліснення. 
Рекультивацію землі передбачається виконувати у два етапи. Перший етап - 

технічна рекультивація, другий - біологічна. Технічна рекультивація 
проводиться технічними наявними засобами за кошти підприємства - 

розробника. Біологічна рекультивація площі включає в себе відновлення 
рослинного шару рекультивованих земель. 

Планується посів багаторічних трав і дерев, які виконують протиерозійну 
функцію. Ґрунтово - рослинний шар розробляється і зберігається окремо і в 
подальшому наноситься на рекультивовані землі. Після завершення відробки 
запасів корисної копалини родовища виконується рекультивація 
відпрацьованого простору кар'єру, навколишньої площі, що прилягає 
безпосередньо до кар'єру, проммайданчика кар'єру, а також зовнішніх відвалів 
розкривних порід і під'їзних автодоріг, що втратили своє значення. 
Відпрацювання запасів корисної копалини по площі і на глибину передбачено 
виключно в межах затверджених запасів. 

Рекультивація буде проводитися поступово, по мірі відпрацювання кар'єра 
у відповідності до розробленого проекту. 

Система розробки родовища 

Видобуток корисної копалини «сухим» відкритим методом (кар'єр) по 
автотранспортній системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої 
автотехніки - бульдозера Т-170 та екскаваторів ЕО-3322 та volvo типу «зворотня 
лопата» або ЕО-5111 «драглайн» з повздовжньо-паралельним просуванням 
фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням по периметру відпрацьованого 
простору кар'єру. 

Суглинок розробляється двома уступами та вантажиться екскаватором на 
власний автотранспорт КрАЗ-256 для транспортування сировини на цегельний 
завод, або із тимчасовим складуванням у бурти. Проектна відмітка дна кар'єру 
визначається горизонтом підрахунку запасів і приймається змінною від +212,53 
м до +223,76 м. 

Зачистку покрівлі корисної копалини проводять за допомогою бульдозера із 
забезпеченням не менше ніж тримісячного випередження по розкривних 
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роботах. Розкривні породи розробляються в один уступ бульдозером у тимчасові 
відвали. З відвалів розкривні породи екскаваторно відвантажуються та 
перевозяться на тимчасове зберігання в межах кар'єру автосамоскидом КрАЗ-

256Б. Заскладовані у відвал розкривні породи будуть в подальшому використані 
під час рекультивації відпрацьованого кар'єру. 

Передбачається утворення тимчасових відвалів розкривних порід та ГРШ. 
Метод відсипки відвалів - бульдозерний. Доставка розкривних порід 
здійснюється автосамоскидами. Переміщення ґрунту і планування відвалів 
виконуються бульдозером. Проектна висота відвалів - не перевищує 4-9м, кут 
укосу відвального уступу дорівнює 35-45°, що відповідає куту природного укосу 
порід. У відвалах заскладовані породи зберігаються до наступного 
відвантаження екскаватором в автосамоскиди і транспортування на роботи по 
рекультивації. 

Для захисту навколишнього середовища передбачені рішення щодо 
параметрів безпечної розробки кар'єру для попередження протизсувних явищ, 
заходи щодо зменшення пилоутворення в кар'єрі (полив території та кар'єрних 
доріг поливо-мийною машиною), контроль за станом атмосферного повітря в 
кар'єрі для попередження перевищень концентрацій забруднюючих речовин і 
газів (відбір проб для аналізу повітря на вміст забруднюючих речовин) та ін. 

Рекультивація 

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 
передбачається під пасовище, сплановані борта кар'єру під кущо-

лісонасадження. Рекультивація відробленого кар'єру передбачається після 
завершення його відпрацювання. 

При розробці родовища корисна копалина вивозиться з кар'єру, в результаті 
чого утворюється дефіцит порід, необхідних для заповнення залишкової ємності 
кар'єру до існуючих позначок. Це не дає можливості відновити природній 
рельєф, але зобов'язує створити рельєф придатний для використання в 
народному господарстві. 

Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної 
копалини родовища, представляють собою відпрацьований простір кар'єру - 

відкритий котлован, що складається з трьох окремих ділянок неправильної 
форми, розділеної ціликами ЛЕП. Максимальні розміри кар'єру в плані: 

1) Західна ділянка: довжина по верху - 480 м, по низу - 435 м; ширина по 
верху - 600 м, по низу - 580 м. 

Східна ділянка: довжина по верху - 560 м, по низу - 545 м; ширина по верху 
-435 м, по низу - 414 м. 

2) Кар'єр відпрацьовується на повну потужність корисної копалини і має 
найбільшу глибину 13,0м. Площа кар'єру (в загальному по ділянках) по верху 
становить 48,83 га, по низу 44,11 га. 

По завершенню терміну експлуатації кар'єру, передбачається виконання 
природоохоронних відновлюючих робіт по рекультивації відробленого простору 
кар'єру під пасовище, сплановані борта під лісонасадження і чагарник. Для 
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планування та часткового заповнення відробленої ємкості кар'єру будуть 
використані розкривні породи та ГРШ, за складовані у відвали. 

Рекультивація виконується в два етапи: гірничо-технічна рекультивація по 
плануванню відпрацьованої ємності кар'єру із використанням розкривних порід 
та ГРШ та біологічна рекультивація, яка спрямована на покращення та 
відновлення родючої здатності грунтів та озеленення відробленої площі кар'єру 
з метою подальшого цільового використання площ. Враховуючи прийняті 
проектом технологію розробки родовища, рекультивація буде виконана по 
завершенню терміну експлуатації кар'єру. Всі роботи по гірничо-технічній та 
біологічній рекультивації в рахунок експлуатації існуючим обладнанням. 

Порядок виконання рекультивації: 
1) Селективна розробка рослинного грунту; 
2) Підсипка підошви відробленого кар'єру розкривними породами; 
3) Планування укосів кар'єру до кута 20-25° шляхом зрізки та підсипки 

поверхні земель, які рекультивуються; 
4) Нанесення грунту рослинного шару на сплановану поверхню; 
5) Внесення мінеральних та органічних добрив; 
6) Повів багаторічних трав; 
7) Копання ям на укосах кар'єру вручну з посадкою кущів та дерев листяних 

порід. 
Рівень відновлення родючості грунтів після рекультивації буде 

забезпечувати врожайність не нижче ніж на зональних грунтах. 
Після проведення рекультивації порушених земель, інспекційний 

дозвільний орган, який видав дозвіл, за участю представника територіального 
органу, спеціально уповноваженого центрального орану виконавчої влади з 
питань охорони навколишнього природного середовища та заявника, проводять 
обстеження земельної ділянки та складають акт. В акті зазначається 
відповідність виконаних робіт умовам визначеним проектом, обстежується 
земельна ділянка, виготовляється агрохімічний паспорт рекультивованої 
земельної ділянки. Цей акт є підставою для передачі рекультивованої земельної 
ділянки землевласнику. 

 
Характеристика можливих наслідків та впливу основних рішень детального 

плану території 
 

Сфери охорони довкілля Можливі наслідки виконання ДДП 

Клімат та мікроклімат 

Змін кліматичних та мікрокліматичних умов в 
процесі провадження  планованої діяльності не 
очікується. Передбачається незначне теплове 
навантаження від транспортно-навантажувальної 
техніки в процесі підготовчих і основних робіт. 
Також у процесі виконання цих робіт 
передбачаються викиди парникових газів незначних 
обсягів. 
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Атмосферне повітря 

Передбачаються середньотермінові середньої 
інтенсивності викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від згоряння паливних матеріалів 
гірничо-транспортної техніки у ході підготовчих та 
основних робіт, а також викиди від пересипки 
сипучих матеріалів (відновлення під’їзних доріг, 
зрізання, навантажування та транспортування ГРШ, 
вилучення та транспортування корисної копалини). 

Водне середовище 

Планова діяльність не передбачає використання 
води. 
Також не передбачається впливу на водне 
середовище, за винятком надзвичайних ситуацій. 

Ґрунт 

Вплив на ґрунти буде обумовлений його зняттям з 
поверхні кар’єру та наступним використанням для 
рекультиваційних робіт. 

Біорізноманіття 

Планована діяльність матиме локальний вплив на 
біорізноманіття, головним чином у межах планової 
ділянки. Вплив проявлятиметься у вилученні 
рослинно-ґрунтового шару в межах площі кар’єру. 
Під час здійснення планованої діяльності на 
суміжних територіях не передбачається незворотних 
змін, виснаження і деградації складу домінуючих 
рослинних угруповань і фауністичних комплексів. 
Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі 
розташування об'єкту відсутні. 
Ділянка планування межує з площами Смарагдової 
мережі України. Провадження планової діяльності 
необхідно проводити з урахуванням усіх 
природоохоронних вимог, із постійним 
застосуванням контролю та моніторингу. 

Архітектурна, археологічна та 
культурна спадщина 

На стан архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини впливу не передбачається з огляду на 
відсутність таких об’єктів в межах ділянки 
планування та суміжних територіях. 

Навколишнє соціальне середовище 

Екологічна обстановка та санітарно-гігієнічний стан 
району розташування об’єкта – задовільні. 
Здійснення планованої діяльності носитиме 
позитивний вплив на соціально-економічні умови 
суміжних з підприємством населених пунктів в плані 
зайнятості населення та поповнення місцевого 
бюджету податковими надходженнями. 

Техногенне середовище 

Діяльність об'єкта не чинить антропогенного впливу 
на промислові, сільськогосподарські об'єкти, 
соціальну організацію територій і інші елементи 
техногенного середовища. 
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Табл. 4.1.  
Основні техніко-економічні показники детального плану території 

 

 
 

Загальна, зведена оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності 
містобудівної документації на довкілля наведена в табл. 4.2. 

 

Табл. 4.2 

Оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності містобудівної 
документації на довкілля відповідно до контрольного переліку 

 

№ Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Очікування впливу Пом’якшення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 

Атмосферне повітря 

1. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел? 

  +  

2. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин 
від пересувних джерел? 

 +   

3. Погіршення якості 
атмосферного повітря? 

 +   

4. Появу джерел неприємних 
запахів? 

  +  

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

  +  

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів 
у поверхневі води? 

  +  
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7. Будь-які зміни якості 
поверхневих вод (зокрема 

таких показників як 
температура, розчинений 
кисень, прозорість, але не 
обмежуючись ними)? 

  +  

8. Збільшення скидання 
шахтних і кар’єрних вод у 
водні об’єкти? 

  +  

9. Значне зменшення 
кількості вод, що 
використовуються для 
водопостачання 
населенню? 

  +  

10. Збільшення навантаження 
на каналізаційні системи 
та погіршення якості 
очистки стічних вод? 

  +  

11. Появу загроз для людей і 
матеріальних об’єктів, 
пов’язаних з водою 
(зокрема таких, як паводки 

або підтоплення)? 

  +  

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

  +  

13. Порушення гідрологічного 
та гідрохімічного режиму 
малих річок регіону? 

  +  

14. Зміни напряму або 
швидкості потоків 
підземних вод? 

  +  

15. Зміни обсягів підземних 
вод (шляхом відбору чи 
скидів або шляхом 
порушення водоносних 
горизонтів)? 

  +  

16. Забруднення підземних 
водоносних горизонтів? 

  +  

Поводження з відходами 

17. Збільшення кількості 
утворюваних твердих 
побутових відходів? 

  +  

18. Збільшення кількості 
утворюваних чи 
накопичених промислових 
відходів IV класу 
небезпеки? 

  +  
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19. Збільшення кількості 
відходів I- III класу 
небезпеки? 

  +  

20. Спорудження еколого-
небезпечних об’єктів 
поводження з відходами? 

  +  

21. Утворення або 
накопичення 
радіоактивних відходів? 

  +  

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, 
ущільнення ґрунтового 
шару? 

+    

23. Будь-яке посилення 
вітрової або водної ерозії 
ґрунтів? 

  +  

24. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу? 

 +   

25. Появу таких загроз, як 
землетруси, зсуви, селеві 
потоки, провали землі та 
інші подібні загрози через 
нестабільність літогенної 
основи або зміни 
геологічної структури? 

  +  

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

 +   

27. Виникнення конфліктів 
між ухваленнями цілями 
документа державного 
планування та цілями 
місцевих громад? 

  +  

Біорізноманіття та рекреація 

28. Негативний вплив на 
об’єкти природно-

заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості 
або на їх території тощо)? 

  +  

29. Зміни у кількості видів 
рослин або тварин, їхній 
чисельності або 
територіальному 
представництві? 

  +  

30. Збільшення площ 
зернових культур або 
сільськогосподарських 
угідь в цілому? 

  +  
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31. Порушення або 
деградацію середовищ 
існування диких видів 
тварин? 

  +  

32. Будь-який вплив на 
кількість і якість наявних 
рекреаційних 
можливостей? 

  +  

33. Будь-який вплив на наявні 
об’єкти історико-

культурної спадщини? 

  +  

Населення та інфраструктура 

34. Інші негативні впливи на 
естетичні показники 
об’єктів довкілля 
(перепони для 
публічного огляду 
мальовничих краєвидів, 
появу естетично 
прийнятих місць, 
руйнування пам’ятників 
природи тощо)? 

  +  

35. Зміни в локалізації, 
розміщенні, щільності, та 
зростанні кількості 
населення будь-якої 
території? 

  +  

36. Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб 
у житлі? 

  +  

37. Суттєвий вплив на 
нинішню транспортну 
систему? Зміни в структурі 
транспортних потоків? 

  +  

38. Необхідність будівництва 
нових об’єктів для 
забезпечення 
транспортних сполучень? 

  +  

39. Потреби нових або 
суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги? 

  +  

40. Появу будь-яких реальних 
або потенційних загроз 
для здоров’я людей? 

  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41. Послаблення правових і 
економічних механізмів 
контролю в галузі 
екологічної безпеки? 

  +  
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42. Погіршення екологічного 
моніторингу? 

  +  

43. Усунення наявних 
механізмів впливу органів 
місцевого самоврядування 
на процеси техногенного 
навантаження? 

  +  

44. Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних 
галузей виробництва? 

  +  

Інше 

45. Підвищення рівня 
використання будь-якого 
виду природних ресурсів? 

+    

46. Суттєве вилучення будь-

якого невідновлюваного 
ресурсу? 

  +  

47. Збільшення споживання 

значних обсягів палива 
або енергії? 

  +  

48. Суттєве порушення якості 
природного середовища? 

  +  

49. Появу можливостей 
досягнення 
короткотермінових цілей, 
які ускладнюватимуть 
досягнення довготривалих 
цілей у майбутньому? 

  +  

50. Такі впливи на довкілля 
або здоров’я людей, які 
самі по собі будуть 
значними, але у 
сукупності можуть 
викликати значний 
негативний екологічний 
ефект, що матиме значний 
негативний прямий або 
опосередкований вплив на 
добробут людей? 

  +  

 

Оцінка головних впливів на довкілля та здоров’я населення.  
Серед чинників, що впливають на здоров’я населення, виділяють 

соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови праці, 
можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя тощо); 
генетичні; стан навколишнього природного середовища (що обумовлені як 
природними так і антропогенними факторами); наявність та рівень системи 
охорони здоров’я. 

Згідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників 

виділяються наступні залежності. 
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Чинник стану навколишнього природного середовища (зокрема, 
забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20-21% 

впливу. 
Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать тощо) впливають на 19-

20%. 

На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного 
обслуговування (забезпеченість об’єктами медичної інфраструктури та 
фахівцями, своєчасність та якість лікування, вакцинація, періодичність 
медичних обстежень, державне фінансування медичної сфери тощо) припадає 8-

9% впливу. 
Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа 

державного планування можна віднести: якість атмосферного повітря на 
ділянках впливу автотранспорту, недостатні об’єми та якісні характеристики 
питної води, недостатнє забезпечення об’єктами соціального обслуговування. 

Клімат та мікроклімат. 

Основні ризики. 
Змін кліматичних та мікрокліматичних умов в процесі провадження 

планованої діяльності не очікується. Передбачається незначне теплове 
навантаження від транспортно-навантажувальної техніки в процесі підготовчих 
і основних робіт. Також у процесі виконання цих робіт передбачаються викиди 
парникових газів незначних обсягів. 

Атмосферне повітря. 
Основні ризики. 
Передбачаються середньотермінові середньої інтенсивності викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від згоряння паливних матеріалів 
гірничо-транспортної техніки у ході підготовчих та основних робіт, а також 
викиди від пересипки сипучих матеріалів (відновлення під’їзних доріг, зрізання, 
навантажування та транспортування ГРШ, вилучення та транспортування 
корисної копалини). 

Водні ресурси.  
Основні ризики. 
Планова діяльність не передбачає використання води. 
Також не передбачається впливу на водне середовище, за винятком 

надзвичайних ситуацій. 
Ґрунти та земельні ресурси.  
Основні ризики. 
Вплив на ґрунти буде обумовлений його зняттям з поверхні кар’єру та 

наступним використанням для рекультиваційних робіт дна кар’єру. 
 

 

Біорізноманіття. 
Основні ризики. 
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Планована діяльність матиме локальний вплив на біорізноманіття, 
головним чином у межах планової ділянки. Вплив проявлятиметься у вилученні 
рослинно-ґрунтового шару в межах площі кар’єру. 

Під час здійснення планованої діяльності на суміжних територіях не 
передбачається незворотних змін, виснаження і деградації складу домінуючих 
рослинних угруповань і фауністичних комплексів. Наземні та повітряні шляхи 
міграції тварин в районі розташування об'єкту відсутні. 

Ділянка планування межує з площами Смарагдової мережі України. 
Провадження планової діяльності необхідно проводити з урахуванням усіх 
природоохоронних вимог, із постійним застосуванням контролю та моніторингу. 

Ризики для здоров'я населення.  
Основні ризики. 

Провадження планової діяльності при дотриманні вимог 
природоохоронного та санітарного законодавства України не буде мати 
суттєвого впливу на здоров’я населення. Розрахунковий сумарний 
неканцерогенний ризик з урахуванням критичних органів та систем, які в першу 
чергу зазнають негативного впливу хімічних речовин, значно менше одиниці. 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 
час підготовки документа державного планування 

 Регулювання в сфері охорони довкілля на державному та місцевому рівні 
здійснюється на основі таких програм: 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 
385; 

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента 
України від 12 вересня 2015 року № 5/2015; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської 
області на 2021-2027 роки. 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та нормативно-правової бази України документ державного 
планування повинен враховувати ряд зобов’язань:  

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість дотримання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;  
– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища 

для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища;  

– проектне спрямування на збереження просторової та видової 
різноманітності та цілісності природних об’єктів і комплексів;  

– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства 
на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, 
природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 
природного середовища;  

– забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території 
та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»; 

– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 
діяльності на навколишнє природне середовище; 

– оцінка ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, 
що негативно впливають на екологічну ситуацію;  

– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 
заходів об’єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на 
охорону довкілля. 

 Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо 
охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 
середовища.  

 

Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях схем і 
проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів 

https://loda.gov.ua/upload/users_files/27/upload/pr_ONPS.pdf
https://loda.gov.ua/upload/users_files/27/upload/pr_ONPS.pdf
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економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів 
території.  

Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища 
забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система 
державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і 
благоустрою населених пунктів. 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної 
ділянки на якій планується будівництво об’єктів.  

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 
рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 
санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 
забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій.  

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища: 
– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 
– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях 
забудови; 

– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 
історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 

– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 
водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських 
пляжів тощо. 

Для охорони навколишнього середовища населених пунктів у межах 
приміських зон на землях лісового фонду формуються «зелені зони» у складі 
лісопаркової та лісогосподарської частин, місць відпочинку, заповідних об’єктів. 
Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 
середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 

Оцінка відповідності проекту детального плану зобов’язанням у сфері 
охорони довкілля, встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх 
врахування. 

Основними напрямами співробітництва України з міжнародними 
організаціями є: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних 
водотоків і міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона 
атмосферного повітря; поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля. 

Міжнародні обов’язки Україна у сфері охорони довкілля зафіксовані у таких 
програмах: 

- Конвенція про біологічне різноманіття, (1992 р., м. Ріо-де-Жанейро 
Бразилія), 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.); 
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- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 
птахів (1995 р.); 

- Угоди про збереження кажанів в Європі (1991 р.); 
- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція); 
- Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 

жовтня 1996 р.); 
- 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. та 
інші. 

На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій 
особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для 
збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. 

Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі 
Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено 
першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на 
основі наукових даних. Станом на 01.01.2016 р. мережа займала близько 8% 

території України і в основному складається з існуючих територій природно-

заповідного фонду.  
Територія документа державного планування, що підлягав стратегічній 

екологічній оцінці межує з територіями Смарагдової мережі України. При 
реалізації планованої діяльності обов’язково дотримуватися чинного 
природоохоронного законодавства.  
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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 

Наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення вважаються 
ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, 
води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності 
населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини 
та взаємодія цих факторів.  

Вторинні наслідки – це вигоди, які полягають у широкому залученні 
громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх 
прийняття.  

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин 
отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання.  

Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів 
на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, і в 
сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля  є 
незначною. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 
взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 
компоненту. 

Коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3-5, 10-15 років) наслідки – це 
наявність акустичних навантажень під час проведення будівельних робіт в 
короткостроковий період. До довгострокових наслідків можна віднести 
функціонування існуючих та проектованих об’єктів, інженерне облаштування та 
благоустрій території з покращенням соціальних умов проживання мешканців 
(створення нових робочих місць, фінансові надходження у бюджет громади). 

Виконання Проекту Детального плану території для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території 
Бережанської міської ради Тернопільського району Тернопільської області за 
межами населеного пункту значного негативного впливу на довкілля та здоров’я 
населення не передбачає. 

Вплив на клімат і мікроклімат. Боротьба зі зміною клімату і запобігання 

зміні клімату – це система заходів, спрямована на скорочення викидів 
парникових газів (далі – ПГ) і стримування процесу зростання середньої 
глобальної температури атмосфери Землі. Перелік таких заходів визначено 
міжнародними угодами – Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, 
Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на 
національному рівні – Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни 
клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. Для отримання кількісних значень 
потрібно розрахувати поточні середньорічні сумарні викиди та поглинання ПГ 
від території чи регіону та оцінити середньорічні сумарні викиди та поглинання 
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ПГ після завершення ДДП. Наразі кількісний вплив на клімат оцінюється в 
тоннах СО2-еквіваленту. 

Зважаючи на відсутність фактологічних даних щодо парникових газів в 
межах регіону та оцінюючи характер планованої діяльності можна зробити 
висновок, що кліматичні фактори (у т. ч. зміна клімату та викиди парникових 
газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті 
планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту 
відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості 
кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Вплив на атмосферне повітря. Передбачаються середньотермінові 
середньої інтенсивності викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
згоряння паливних матеріалів гірничо-транспортної техніки у ході підготовчих 
та основних робіт, а також викиди від пересипки сипучих матеріалів 
(відновлення під’їзних доріг, зрізання, навантажування та транспортування 
ГРШ, вилучення та транспортування корисної копалини). 

Вплив на водні ресурси. Планова діяльність не передбачає використання 
води. Також не передбачається впливу на водне середовище, за винятком 
надзвичайних ситуацій. 

Відходи. Планова діяльність не передбачає виконання робіт, реалізація яких 
призведе до можливого збільшення обсягів утворення відходів.  

Вплив на земельні ресурси. Вплив на ґрунти буде обумовлений його 
зняттям з поверхні кар’єру та наступним використанням для рекультиваційних 
робіт дна кар’єру. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. Планована діяльність 
матиме локальний вплив на біорізноманіття, головним чином у межах планової 
ділянки. Вплив проявлятиметься у вилученні рослинно-ґрунтового шару в межах 
площі кар’єру. 

Під час здійснення планованої діяльності на суміжних територіях не 
передбачається незворотних змін, виснаження і деградації складу домінуючих 
рослинних угруповань і фауністичних комплексів. Наземні та повітряні шляхи 
міграції тварин в районі розташування об'єкту відсутні. 

Ділянка планування межує з площами Смарагдової мережі України. 

Провадження планової діяльності необхідно проводити з урахуванням усіх 
природоохоронних вимог, із постійним застосуванням контролю та моніторингу. 

Акустичний вплив. Джерелами шуму та вібрації будуть двигуни 
будівельних машин та механізмів. Проте, територія опрацювання ДПТ 
знаходиться на значній відстані до житлових будинків. 

Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе 
до негативного впливу на наявні об'єкти історико-культурної спадщини, 
оскільки на території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти історико-культурної 
спадщини. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає 
появу нових ризиків для здоров'я населення. Території опрацювання ДПТ 
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знаходиться на значній відстані від сельбищної та громадської зон, тому 

негативного впливу не очікується. 
Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає 

послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної 
безпеки. 

Кумулятивний вплив. Під кумулятивним впливом розуміється сукупність 
впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або 
плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які 
можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 
середовище або соціальноекономічні умови. Кумулятивні наслідки – 

нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин 
внаслідок тривалого їх використання. Кумулятивні ефекти можуть виникати з 
незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно 
протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись 
можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому 
випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на 
екосистему протягом часу перевершують можливість їх асиміляції або 
трансформації. Відповідно до статті 114 Земельного Кодексу України навколо 
об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених 
рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних 
полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів 
від територій житлової забудови створюються санітарно-захисні зони. Розміри 
санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об’єктів, що є 
джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих 
санітарних норм.Відповідно до п. 5.4 5. ДСП 173-96 Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів на зовнішній межі санітарно-захисної 
зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів 
не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-

рекреаційної зони – 0,8 від значення нормативу. 
Детальнішу оцінку кумулятивного впливу буде здійснено на наступних 

стадіях проектування, оскільке присутнє близьке територіальне розміщення 
поряд з об’єктом планованої діяльності інших виробничих об’єктів, діяльність 
яких призводить до впливу на навколишнє середовище. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 
взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 
компоненту – відсутні. 

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

Довгострокові наслідки відсутні. 
Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних 

наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного 
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моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та за 
потреби слугуватимуть для уточнення цілей та заходів документу державного 
планування. Для такого аналізу доцільне створення інформаційних моделей 
навколишнього середовища, що враховуватимуть як локальні, так і глобальні 
зміни клімату, суспільного укладу та розвиток технологій, що можуть суттєво 
впливати на реалізацію документа державного планування. У разі виявлення не 
передбачених цим Звітом наслідків та для їх запобігання, Замовник має 
дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 
планування 

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 
детальному плані території передбачено виконати ряд планувальних та 
технічних заходів. Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути 

виконаний через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених 
державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони 
навколишнього середовища. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення 
екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при 
будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні 
високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне 
обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо. 

Інтенсивне використання природних ресурсів, що посилюється кожного 
року, призвело до значного порушення природного комплексу і появи шкідливих 
для людини і народного господарства процесів ерозії ґрунтів, забруднення 
повітря, джерел водопостачання тощо.  

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується 
комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних 
законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і 
благоустрою населених місць.  

Ресурсозберігаючі заходи: 
- максимальне збереження рослинно-ґрунтового покриву у процесі 

проведення підготовчих робіт; 
- ефективне та раціональне використання суглинків. 
Захисні заходи:  
– дотримання санітарно-захисної зони планової ділянки  розміром 100 м; 
– з метою унеможливлення забруднення підземних вод – залишення в 

підошві жовто-сірих суглинків бар'єрного цілику  товщиною 1м.  
– формування неробочого кута укосів уступу кар’єру 300 з метою уникнення 

ерозійно-зсувних явищ; 
– передача відходів, які утворюються в процесі планової діяльності, 

спеціалізованим організаціям для утилізації. 
Відновлювальні заходи:  
- рекультивація ділянки після завершення планової діяльності; 
- біологічна рекультивація – завершення етапу відновлення порушених 

земель та біорізноманіття.  
Охоронні заходи:  
В процесі провадження планованої діяльності передбачається:  
– здійснення періодичного лабораторного контролю за обсягами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від роботи двигунів гірничої і 
транспортно-навантажувальної техніки;  
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– здійснення періодичного лабораторного контролю за станом 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної та житлової зони.  

Повітряне середовище  
Основні заходи по охороні атмосферного повітря націлені на забезпечення 

виконання нормативів якості повітря робочої зони і скорочення шкідливих 
викидів в атмосферу до нормативного рівня від усіх джерел забруднення на всіх 
стадіях робіт. Для забезпечення нормативного стану атмосферного повітря 
необхідно передбачити наступні заходи: 

– регулярний полив поверхні під’їзних доріг для зниження пиловиділення, 
ефективність пилоподавлення – 90%; 

забезпечення руху спецтехніки тільки по передбачених та підготованих 
шляхах. 

Водне середовище  
Забезпечити ефективну експлуатацію технічного обладнання та спецтехніки 

з метою виключення попадання нафтопродуктів (дизпалива і мастил) на земну 
поверхню і подальшу інфільтрацію у водоносний горизонт.  

Виконання цих завдань передбачає наступні заходи:  
– підтримання та контроль справного технічного стану обладнання та 

техніки;  
–  збір і утилізацію відпрацьованих нафтопродуктів.  
Ґрунти  
Повна рекультивація порушених земель має проводитись з урахуванням 

наступних заходів, щодо зниження впливу: 
– відновлення ґрунтово-рослинного покриву  
– засіяння ґрунтового покриву трав’янистою рослинністю з метою 

збереження від вітрової та водної ерозії. 
Рослинний та тваринний світ  
Провадження планової діяльності має проводитись з урахуванням 

наступних вимог щодо збереження, охорони та захисту флори і фауни в межах 
району робіт:  

- максимальне збереження і захист від пошкоджень рослинності на 
ділянках, що не входять до ділянки планування;  

- забезпечення зниження впливу на тваринний світ за рахунок чіткого 
дотримання меж СЗЗ, використання сучасної спецтехніки, зменшення шумового 
впливу при застосуванні шумопоглинаючих екранів; 

- рекультивації порушених земель, недопущення розливу нафтопродуктів, а 
у випадку їх виникнення – оперативної ліквідації. 

Операції у сфері поводження з відходами  
Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища в процесі 

провадження планової діяльності необхідно дотримуватись наступних вимог 
щодо поводження з відходами:  

– забезпечити повне збирання, належне зберігання та недопущення 
змішування відходів, їх псування, знищення;  
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– укладати договори про передачу відходів на утилізацію або видалення із 
підприємствами та організаціями, які мають відповідну ліцензію у сфері 
поводження з відходами;  

– зберігати відходи лише у спеціально облаштованих для цього місцях;  
– забезпечувати постійний контроль за кількістю утворення, тимчасового 

розміщення та вчасного передавання відходів на утилізацію або видалення.  
Заходи по промисловій безпеці і охороні праці 
У процесі провадження планової діяльності необхідно забезпечити: 
- безпеку життя і здоров'я персоналу при проведенні підготовчих та 

основних робіт; 
- здійснення систематичної діагностики стану обладнання з застосуванням 

сучасних технічних засобів; 
- вчасне передбачення небезпечних виробничих процесів, отримання 

експертизи промислової безпеки у встановленому порядку; 
- ефективне функціонування системи контролю за станом безпеки на 

кар’єрі, виконання вимог законодавства, норм, правил, технологічних 
регламентів по безпечному веденню робіт, пов'язаних з даним видом діяльності; 

- розробку і затвердження інструкцій з промислової безпеки для персоналу 
по кожній ділянці і виду робіт; 

- забезпечення осіб спецодягом, засобами індивідуального та колективного 
захисту; 

- фінансування й організацію науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, направлених на дотримання безпеки робіт; 
- вчасне проведення технічного огляду транспортної та навантажувальної 

техніки. 
У випадку аварійної ситуації вирішальне значення для максимального 

зменшення збитків матимуть: 
- оперативність виявлення джерела забруднення навколишнього 

природного середовища; 
- можливість якнайшвидшого усунення аварійної ситуації і недопущення 

переходу в катастрофічну. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних 
тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання 
соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників 
впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку: 

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження 
документа державного планування, а саме детального плану території, та 
відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого 
економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як 
продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану 
довкілля. 

За даним варіантом подальший стабільний розвиток території є очевидно 
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, 
неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та 
вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому. 

2. Сценарій інтенсивного розвитку. Базується на інтенсивному використанні 
існуючого ресурсного потенціалу, тобто на принципах інтенсивного типу 
економічного зростання. Реалізація сценарію припускає усвідомлення 
обмеженої ефективності суто державних інструментів політики розвитку в 
сучасному відкритому ринковому суспільстві. 

3. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в 
галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 
використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно 
максимально повно використовувати сучасні високоефективні 
екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції 
з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела 
енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 

Проектом детального плану теориторії необхідно передбачити застосування 
найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження 
та особливості території. 

Оскільки останній сценарій є найбільш імовірним, він став базою для 

формулювання стратегічного бачення розвитку. Тому в разі потреби виправдані 
альтернативи мають бути розглянуті в межах цього сценарію. 

Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається. 
Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 

доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, 
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 
забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 
навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і 
споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із 
особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та 
техногенних умов. 
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Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 
санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 
навколишнього природного середовиша. 

 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 
1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з 

точки зору екологічної ситуації, а саме: 
- проаналізовано в регіональному плані природні умови території планової 

діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів 
(рельєф, родючі фунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території 
та інших компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в 
тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного 
повітря; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах тощо;  
2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 
3) розглянуто способи ліквідації можливих негативних наслідків реалізації 

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

здійснення запланованої діяльності; 
5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 
6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 

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

довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного 
та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та 
підвищення якості життя населення. 

Ускладнення, що виникали в процесі СЕО: 
До ускладнень, що виникали в процесі проведення стратегічної екологічної 

оцінки можна віднести: 
- недостатню кількість статистичних та фактологічних даних щодо еколого-

соціально-економічної характеристики м. Бережани Тернопільської області та, 
зокрема такої інформації в розрізі окремих територій; 

- відсутність офіційних даних щодо екологічних програм та програм 

соціально-економічного розвитку району, а також відсутність екологічних даних 
в розрізі окремого населеного пункту. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 
передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. 
Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 
«Детального плану території для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами на території Бережанської міської ради Тернопільського 
району Тернопільської області за межами населеного пункту», а також заходів, 
передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони 
навколишнього природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення 
стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та 
забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення. 

Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення 
стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в регіональних 
програмах, що були прийняті Тернопільською обласною радою: 

На території Тернопільської області були затверджені такі регіональні 
програми: 

– Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного 
оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 
року; 

– Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 

роки; 

– Про обласну програму захисту населення і територій Тернопільської 
області від надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2018-2022 роки; 

– Програма охорони навколишнього природного середовища в 
Тернопільській області на 2021-2027 роки; 

–  Обласна програма «Питна вода Тернопілля» на 2021-2025 роки. 

Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з метою 
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва 
і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та 
наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище. 

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 

можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що 

не були передбачені раніше. 
Необхідно здійснювати моніторинг відповідно до Порядку здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272. 

Щодо впливу зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 

- проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин протягом 
провадження планової діяльності з урахуванням усіх джерел викидів відповідно 
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до «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженої наказом 
Мінприроди України від 10.02.1995 р. №7; 

- здійснення щорічного контролю якості атмосферного повітря на межі 
санітарно-захисної зони підприємства. 

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря проводиться на 
території ділянки планування і на межі СЗЗ шляхом визначення максимально-

разових концентрацій шкідливих речовин. Точки відбору проб, крім проектних, 
і кількість замірів концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі в 
процесі планової діяльності повинні погоджуватись з місцевими органами 
санітарно-епідеміологічної служби і екобезпеки. Результати замірів фіксуються 
в журналі. 

Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами: 
- забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, 

утворюваних від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для 
зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та захоронення, а 
також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами. 

Щодо впливу від шумового забруднення: 
- проведення вимірювань шумових характеристик на межі СЗЗ; 
- проведення замірів рівнів шуму на межі житлової забудови суміжних 

населених пунктів. 
Щодо впливу на геологічне середовище та ґрунти: 
- контроль використання обсягів корисної копалини (згідно проекту); 
- контроль передбаченої площі та об’ємів вилучення ГРШ; 
- контроль необхідних об’ємів використання ґрунту для рекультиваційних 

робіт, а також укріплення ґрунтового покриву шляхом засіву багаторічної 
трав’яної рослинності; 

- контроль за збереженням природної поверхні та ґрунтів у межах ділянки 
планування, під’їзних доріг та на суміжних ділянках; 

-  контроль за можливими ділянками розливів ПММ від роботи гірничо-

транспортної техніки. 
Щодо впливу на біорізноманіття: 
- контроль щодо площі зняття рослинно-ґрунтового покриву; 
- контроль щодо впливу планової діяльності на біорізноманіття суміжних 

площ. 
Що впливу на стан природних вод: 
- щорічний моніторинг стану вод поруч із ділянкою планування на макро- 

та мікрокомпоненти склад, мінералізацію, вмісти завислих речовин, вмісти 
СПАР, нафтопродуктів.  

Програма післяпроектного моніторингу та контролю. 

Післяпроектний контроль необхідно здійснити за наступними критеріями: 
- відповідність площі ділянки планування проектним даним; 
- відповідності суміжних територій природним характеристикам (стан 

алювіальних відкладів, рослинно-ґрунтового покриву, біорізноманіття); 
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- відповідність характеристик та обсягів рекультиваційних робіт проектним 
даним. 

Об’єктами післяпроектного постійного моніторингу мають бути: 
- інженерно-технічні характеристики кар’єрної виїмки (площа, глибина, 

наявність цілика, наявність відкосів); 
- геологічне середовище ділянки планування та суміжних територій; 
- поверхневі води р. Стрий та підземні води алювіальних відкладів; 
- рекультивований ґрунтово-рослинний покрив ділянки планування та 

суміжних територій; 
- стан біорізноманіття ділянки планування та суміжних територій, річкових 

вод. 
Об'єктами біомоніторингу мають бути пріоритетні біологічні види, 

рослинні угруповання та екосистеми:  
- види, занесені до Червоної книги України, міжнародних «червоних» 

списків та міжнародних договорів,  
- види, які є індикаторами загальних змін стану біорізноманіття;  
- види, які вважаються небажаними для даної екосистеми (інвазивні види). 
Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому 

числі на здоров'я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу 
реалізації проектних рішень документу державного планування, які мають прямі 
наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров'я 
населення. 
 Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 
громадськості. Моніторинг може бути використаний для: 
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 
інформацію про реалізацію плану; 
– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 
оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 
– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 
органами влади; 
– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, 
включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення 
несприятливих наслідків. 

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 

можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що 

не були передбачені раніше.  

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення (за наявності)  

Даний розділ не розглядається, адже виконання детального плану території 
не матиме суттєвого впливу на довкілля, враховуючи передбачений вид 
діяльності та те, що територія опрацювання ДПТ розташована на значній відстані 
від межі сусідніх держав. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації 
Метою стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території 
Бережанської міської ради Тернопільського району Тернопільської області за 
межами населеного пункту є необхідність оцінювання наслідків виконання 
документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та 
охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час 
розроблення та затвердження ДДП.  

У звіті про стратегічну екологічну оцінку ДДП – детального плану території 
проведено оцінку наслідків виконання проекту на навколишнє природне 
середовище, у тому числі для здоров’я населення та зобов’язань у сфері охорони 
довкілля і заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 
планування, а також заходів щодо моніторингу цих наслідків.  

На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів 
досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населених пунктів, 

стан довкілля та умови життєдіяльності населення на територіях, що ймовірно 
зазнають впливу внаслідок виконання документа державного планування. 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки було виявлено 

ймовірні проблеми та наслідки для навколишнього середовища, що полягають в 

забрудненні атмосферного повітря внаслідок будівництва об’єктів, впливі на 
ґрунтове середовище при розробці будівельного майданчика; прокладанні 
комунікацій; будівництві та влаштуванні об’єктів. Спостерігається і акустичне 
забруднення довкілля внаслідок будівельних робіт, від пересування техніки, 
виконання земляних робіт, а також функціонуванні систем кондиціонування 
приміщень при експлуатації.  

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному ДДП 

передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо 
охорони атмосферного повітря, щодо захисту водного та ґрунтового середовищ, 
шумозахисні заходи та заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. 
Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та 
покращення тану довкілля у тому числі здоров’я населення. Транскордонних 
наслідків виконання документу державного планування не очікується.  
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12. Закон України «Про відходи» 

13. Закон України «Про генеральну схему планування території України» 

14. Закон України «Про екологічну мережу України» 

15. Закон України «Про основи містобудування» 

16. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року» 

17. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

18. Закон України «Про охорону земель» 

19. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

20. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

21. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

22. Закон України «Про рослинний світ» 

23. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

24. Закон України «Про тваринний світ» 

25. Земельний, Водний та Лісовий кодекси України 

26. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про 
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів» 

27. Національний план управління відходами до 2030 року 

28. Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного 
оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 
року; 
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29. Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 

роки; 
30. Про обласну програму захисту населення і територій Тернопільської 
області від надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2018-2022 роки; 
31. Програма охорони навколишнього природного середовища в 
Тернопільській області на 2021-2027 роки; 
32. Обласна програма «Питна вода Тернопілля» на 2021-2025 роки. 
33. СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища» 

34. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд 
(Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під ред. 
Борисенко К. А., Куземко А. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с. 
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