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Обсяг дослiджень  та методологiя стратегiчно.і. 5

екологiчно.і. оцiнки

1 . Змiст та основнi цiлi документа державного 5

планування, його зв'язок з iншими
документами державного планування

2. Характеристика поточного стану довкiлля, у 8

тому числi здоров'я населення, та прогнознi
змiни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за
адмiнiстративними даними, статистичною
iнформацiсю та результатами дослiджень)

3 . Характеристика стану довкiлля, умов 12

житт€дiяльності населення та стану иого
здоров'я на територiях, якi ймовiрно зазнають
впливу (за адмiнiстративними даними,
статистичною iнформацiсю та результатами
дослiджень)

4. Екологiчнi проблеми, у тому числi ризики 15

впливу на здоров'я населення, якi стосуються
документа державного планування, зокрема
щодо територiй з природоохоронним статусом
(за адмiнiстративними даними, статистичною
iнформацi€ю та результатами дослiджень) у
сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язанi
i3 запобiганням негативному впливу на здоров'я
населення, встановленi на мiжнародному,
державному та iнших рiвнях, що стосуються
документа державного планування, а також
шляхи врахування таких зобов'язань пiд час
пiдготовки документа державного планування

5. Зобов'язання у сферi охорони довкiлля, у тому 16

числi пов'язанi i3 запобiганням негативному
впливу на здоров'я населення, встановленi на
мiжнародному, державному та iнших рівнях,
що стосуються документа державного
планування, а також шляхи врахування таких
зобов'язань пiд час пiдготовки документа
державного планування
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6. Опис наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для 18

здоров'я населення, у тому числi вторинних,
кумулятивних, синергiчних, коротко-, середньо-
та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 рокiв
вiдповiдно, а за необхiдностi -50-100 рокiв),
постiйних i тимчасових, позитивних і
негативних наслiдкiв

7. Заходи, що передбача€ться вжити для 21

запобiгання, зменшення та пом'якшення
негативних наслiдкiв виконання документа
державного планування

1(

8. Обгрунтування вибору виправданихальтернатив,щорозглядалися,опис способу, в 2323

який здiйснювалася стратегiчна екологічна

ll

оцiнка, у тому числi будь-якi ускладнення(недостатнiстьiнформацi.і.татехнiчнихзасобiв

пiд час здiйснення тако.і. оцiнки)
'I  I 9. Заходи, передбаченi для здiйснення

монiторингу наслiдкiв виконання документа
державного планування для довкiл", у тому
числi для здоров'я населення

10. Опис ймовiрних транскордонних наслiдкiв для 2424

довкiлля, у тому числi для здоров'я населення
(за наявностi)

1 1 . Резюме нетехнiчного характеру iнформацi.і.,
передбачено.і. пунктами 1 -10 цiс.і. частини,
розраховане на широку аудиторію

*
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оБсяг досл1джЕнь
ТА МЕТОдОЛОГ1Я СТРАТЕГ1ЧНОЁ ЕКОЛОГ1ЧНОЁ ОЦ1НКИ

З  12  жовтня  2018  року  в  Укра.і.нi  введено  в  дiю  Закон  Укра.і.ни  «Про  стратегiчну
екологiчну   оцiнку»,   який   визнача€   необхiднiсть   здiйснення   процедури   стратегiчно.і.
екологiчно.і.    оцiнки    для    документiв    державного    планування    у    встановленому
законодавством порядку.

Стратегiчна   екологiчна   оцiнка   (далi   -   СЕО)   -   це   iнструмент   стратегiчного
планування,  направлений  на  включення  екологiчних  прiоритетiв  в  програми,  плани,
полiтики.

досвiд  багатьох  кра.і.н  продемонстрував  високу  ефективнiсть  СЕО  як  iнструмента
планування, що сприяс якостi розробт1юваних планiв, програм, стратегiй тощо.

Метою СЕО € забезпечення високого рiвня захисту навколишнього середовища та
сприяння  iнтеграцi.і.  екологiчних  мiркувань  у  пiдготовку  планiв  з  метою  просування
сталого  розвитку.  Це  системний  iнструмент  оцiнки,  який  пiдтримус  та  iнформус  про
процес прийнятгя рiшень.

Обсяг стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки
В   рамках   розробки   «Генерального   плану   с. Васькiвцi   Срiбнянського   району

Чернiгiвсько.і.  областi»  вiдповiдно  до  ст.8  Закону  Укра.і.ни  «Про  стратегiчну  екологiчну
оцiнку»  було  розмiщено  Заяву  про  визначення  обсягу  стратегiчно.і. екологiчно.і.  оцiнки.
Протягом  громадського  обговорення заяви про  визначення обсягу стратегi.і. екологiчно.і.
оцiнки (15 календарних днiв) звернень, надiйшли зауважень та пропозицiй вiд Управлiння
Охорони   здорОв'Я   Чернiгiвсько.1.   Обласно.1.   адмiнiСТрацi.1.   та   депаРтаментУ   еколОгi.1.   та
охорони   природних   ресурсiв   Чернiгiвсько.і.   обласно.і.   адмiнiстрацi.і.,   також   вiдбулися
кромадськi слухання Васьковецько.і. сiльсько.і. ради.

1. ЗМ1СТ ТА ОСНОВН1 Ц1Л1 дОКУМЕНТА дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ,
йоГО ЗВ'ЯЗОК З 1НШИМИ дОКУМЕНТАМИ дЕРЖАВНОГО
плАнувАння

Генеральний план € мiстобудiвною документацi€ю мiсцевого рiвня, яка призначена
для обгрунтування довгостроково.і. стратегi.і. планування, забудови та iншого використання
територi.і., на якiй реалiзуються повноваження Васьковецько.і. селищно.і. ради. Генеральний
план  територi.і.  визначас  основнi  принципи  i  напрямки  планувально.і.  органiзацi.і.  та
функцiонального      призначення      територi.і.,      формування      системи      громадського
обслуговування     населення,      органiзацi.і.     iнженерно-транспортно.і.     iнфраструктури,
iнженерно.і.  пiдготовки  i  благоустрою,  захисту  територi.і.  вiд  небезпечних  природних  i
техногенних  процесiв,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  охорони  та
збереження    нерухомих    об'сктiв    культурно.і.    спадщини    та    пам'яток    археологi.і.,
традицiйного характеру середовища iсторичних населених пунктiв.

Генеральним планом с. Васькiвцi визначено:
-  основнi  принципи  i  напрямки  планувально.і.  органiзацi.і.  та  функцiонального

пр.изначення територi.і.;
-  перспекiивна  чисельнiсть  населення,  Обсяги  та  структура  нового  житлового

будiвництва;
-територi.і.,   необхiднi~для   подальшого   розвитку .населеного   пункту,   а  також

пропозицi.і. щодо змiни меж населеного пункту;
-  пропозицi.і.  щодо   формування  мережi  об'€ктiв  громадського  обслуговування

населення,   що   забезпечують   соцiально-гарантований   рiвень   житгя   згiдно   з
державними будiвельними нормами;
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-  органiзацiю   вулично-дорожньо.і.   та   транспортно.і.   мережi,   напрями   розвитку
iнженерно.і. iнфраструктури, iнженерно.і. пiдготовки i благоустрою ;

-  заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження
культурно.і. спадщини.

Генеральний план с. Васькiвцi в повному обсязi ранiше не розроблявся, розроблялася
лише схема генерального плану.

Новий   генеральний   план   с. Васькiвцi   розробля€ться   у   зв'язку   з   необхiднiстю
отримання  в  користування  органом  самоврядування  мiстобудiвно.і. документацi.і.,  яка  б
дала  можливiсть  розмiщення  нових  територiй  для  житлово.і.  та  виробничо.і.  забудови,
об'сктiв обслуговування, торгiвлi та iнших видiв пiдпри€мницько.і. дiяльностi, пiдвищення
рiвня  iнженерного  благоустрою  територiй  села,  а  також  забезпечити  сталий  розвиток
населеного  пункту,  визначивши  черговiсть  розмiщення  ново.і.  житлово.і.  та  виробничо.і.
забудови,  покращення  культурно-побутового  обслуговування  населення  та  iснуючого
функцiонального  зонування  територi.і.  села,  удосконалення  вулично-дорожньо.і.  мережi,
забезпечення формування повноцiнного житт€вого середовища в iснуючих межах села.

Умови для реалiзацi.і. видiв дiяльностi та об'сктiв,  якi матимуть  значний  вплив на
довкiлля,  визначаються  Генеральним  планом  населеного  пункту  вiдповiдно  до  Закону
Укра.і.ни «Про регулювання мiстобудiвно.і. дiяльностi». Згiдно зi ст.24 регулюсться вибiр,
надання земельних дiлянок та змiна функцiонального призначення територiй.  Також на
пiдставi  Генерального  плану  будуть  розробленi  детальнi  плани  територiй,  якi  згiдно  зi
ст.19, зокрема, визначають:

-  функцiональне  призначення,  режим  та параметри  забудови  однi€.і. чи  декiлькох
земельних   дiлянок,   розподiл   територiй   згiдно   з   будiвельними   нормами,
державними стандартами i правилами;

-  мiстобудiвнi умови та обмеження;
-  потребу   в   пiдпри€мствах   i   закладах   обслуговування   населення,   мiсце   .і.х

розташування;
-  доцiльнiсть, обсяги, послiдовнiсть реконструкцi.і. забудови;
-  черговiсть та обсяги iнженерно.і. пiдготовки територi.і.;
-  систему iнженерних мереж;
-  порядок органiзацi.і. транспортного i пiшохiдного руху;
-  порядок   комплексного   благоустрою   та   озеленення,   потребу   у   формуваннi

екомережi;
-  межi прибережних захисних смуг i пляжних зон водних об'€ктiв.
-  Мiстобудiвнi умови та обмеження згiдно зi ст.29 включають, зокрема:
-  вiдповiднiсть   цiльового   та   функцiонального   призначення   земельно.і.  дiлянки

мiстобудiвнiй документацi.і. на мiсцевому рiвнi;
-  планувальнi  обмеження  (охороннi  зони  пам'яток  культурно.і.  спадщини,  межi

iсторичних ареалiв, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту,
зони охорони археологiчного  культурного шару, в межах яких дiе спецiальний
режим  .і.х  використан1и,  охороннi  зони  об'€ктiв  природно-заповiдного  фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони санiтарно.і. Охорони);

-  охоронн'i зони об'€ктiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд
об'€кта, що проектуеться, до iснуючих iнженерних мереж.

для  об'€ктiв  господарс±ко.і. дiяльностi  важливим  € визначення класу небезпеки та
встановлення розмiру санiтарно-захисно.і. зони.

Комплекс  екологоорi€нтованих  засобiв  щодо  захисту  навколишнього  середовища
охоплюс заходи, спрямованi на охорону i рацiональне використання природних ресурсiв, i
заходи, якi забезпечують нормативнi санiтарно-гiгi€нiчнi параметри середовища мiських i
сiльських поселень.
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Соцiально  необхiднi  охороннi заходи подiляються на органiзацiйнi,  економiчнi та
мiстобудiвнi.

Мiстобудiвнi  заходи  забезпечують  охорону  природного  середовища  за  рахунок
рацiонального  функцiонального зонування територi.і.,  створення  санiтарно-захисних зон,
визначення  територiй  природо-заповiдного  фонду,  забезпечення  екологiчного  балансу
природно-ландшафтних та урбанiзованих територiй.

Основнi принципи екологiчного захисту навколишнього середовища такi:
-  збереження та рацiональне використання цiнних природних ресурсiв;
-  дотримання нормативiв гранично допустимих рiвнiв екологiчного навантаження

на природне середовище та санiтарних нормативiв в мiсцях забудови;
-  видiлення природно-заповiдних, ландшафтних, курортно-рекреацiйних, iсторико-

культурних зон з вiдповiдним режимом .і.х охорони;
-встановлення     санiтарно-захисних     зон     для     охорони     водойм,     джерел

водопостачання i мiнеральних вод.

Зв'язок з iншими документами державного планування
Основними  мiжнародними  правовими  документами  щодо  СЕО  €  Протокол  про

стратегiчну екологiчну оцiнку (Протокол про СЕО) до Конвенцi.і. про оцiнку впливу на
навколишнс середовище у транскордонному контекстi (Конвенцiя ЕСПО), ратифiкований
Верховною  Радою  Укра.і.ни  (№  562-VIII  вiд  о1.07.2015),  та  директива  2001/42/СС  про
оцiнку впливу окремих планiв i програм на навколишн€ середовище, iмплементацiя яко.і.
передбачена Угодою про асоцiацiю мiж Укра.і.ною та СС.

Виходячи з цього, при розробленнi Генерального плану населеного пункту будуть
врахованi вимоги чинного законодавства в сферi охорони навколишнього середовища та
здоров'я людей, зокрема:

Пiд  час  розроблення  документацi.і.  було  враховано  законодавчi  та  нормативнi
документи:

-  Закон Укра.і.ни «Про регулювання мiстобудiвно.і. дiяльностi»;
-  Закон «Про основи мiстобудування»;
-  Закон Укра.і.ни «Про мiсцеве самоврядування»;
-  Закон Укра.і.ни «Про iнвестицiйну дiяльнiсть»;
-  Закон  Укра.і.ни  «Про  землi  енергетики  та  правовий  режим  спецiальних  зон

енергетичних об'€ктiв»;
-  Закон  Укра.і.ни  «Про  забезпечення  санiтарного  та  епiдемiчного  благополуччя

населення»;
-  Закон  Укра.і.ни  «Концепцiя  сталого  розвитку  населених  пунктiв,  затверджена

Постановою Верховно.і. ради Укра.і.ни вiд 24.12.99 № 1359-ХIV»;
-  державна стратегiя регiонального розвитку на перiод до 2020 року, затверджена

постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 6 серпня 2014 р. № 385;
-  Закон Укра.і.ни «Про автомобiльнi дороги»;
-  Закон Укра.і.ни «Про внесення змiн до статтi 8 Закону Укра.і.ни «Про автомобiльнi

дороги», щодо  класифiкацi.і.  автомобiльних  дорiг  загального  користування»  вiд
20.12. 2011 р. № 4203-VI;

-  Закон Укра.і.ни «Про 9лагоустрiй населених пунктiв»;
-  Закон Укра.і.ни «Про природно-заповiдний фонд Укра.і.ни»;
-  Земельний кодекс Укра.і.ни;
-  Водний кодекс Укра.і.ни;
-   Закон Укра.і.ни «Про туризм» вiд 15.09.1995 р. №325/95-ВР (i3 змiнами);
-  Закон Укра.і.ни «Про охорону земель»;
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-  Закон Укра.і.ни «Про охорону атмосферного повiтря»;
-  Постанова  Кабiнету  мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  18.12.1998  №  2024  «Про  правовий

режим зон санiтарно.і. охорони водних об'€ктiв»;
-  Постанова Кабiнету мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 25.03.1999 № 465  «Про затвердження

Правил охорони поверхневих вод вiд забруднення зворотними водами»;
-  Закон Укра.і.ни «Про питну воду, питне водопостачання та водовiдведення»;
-  Закон Укра.і.ни «Про охорону навколишнього природного середовища»;
-  Закон Укра.і.ни «Про екологiчну мережу Укра.і.ни»;
-  Закон Укра.і.ни «Про вiдходи»;
-  Закон Укра.і.ни «Про охорону культурно.і. спадщини»;
-  Кодекс газорозподiльних систем;
Пiд час проектування враховано вимоги:
-  дБН Б.2.2-12:2018 «Планування i забудова територiй»;
-дБН   Б.2.2-5:2011    «Планування   i   забудова   мiст,   селищ   i   функцiональних

територiй. Благоустрiй територiй »;
-  дБН В.2.3-5-2018 «Вулицi та дороги населених пунктiв»;
-  дБН  В.2.3-15-2007  «Споруди  транспорту.  Автостоянки  i  гаражi  для  легкових

автомобiлiв»;
-  дБН В.2.5-20-2001  «Газопостачання»;
-  дБН В.2.3-4-2015 «Автомобiльнi дороги»;
-  дБН В.1.1  -25-2009  «1нженерний захист територiй та споруд вiд пiдтоплення та

затоплення»;
-  дБН В.2.5-64:2012 «Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя»;
-  дБН В.1.1-31 :2013 «Захист територiй, будинкiв i споруд вiд шуму»;
-  дБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнiшнi мережi та споруди»;
-  дБН В.2.5-75:2013 «Каналiзацiя. Зовнiшнi мережi та споруди»;
-  дСТУ-Н   Б   В.2.5-61:2012   "Настанова   з   улаштування   систем   поверхневого

водовiдведення";
-  дБН В.2.5-77:2014 «Котельнi»;
-  дСП Ngl73-96  «державнi  санiтарнi  правила планування та забудови  населених

пунктiв»;
-  дСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будiвельна клiматологiя»;
-  Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
-  дБН Б.1.1-15:2012  «Склад та змiст генерального плану населеного пункту».дБН

Б.2.2-12:2018 «Планування i забудова територiй».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ дОВК1ЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛ1
ЗдОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗН1 ЗМ1НИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО
дОКУМЕНТ дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУдЕ ЗАТВЕРдЖЕНО
(зА Адм1н1стрАтивними дАними, стАтистичною
1НФОРМАЦ1€Ю ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ дОСЛ1дЖЕНЬ)

€
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО. СТАНУ

для пiдготовки зазначеного Роздiлу використовувались данi наданi Васьковецькою
сiльською   радою,   доповiдь   про   стан   навколишнього   природного   середовища   в
Чернiгiвськiй  областi у 2017 роцi,  Статистичний  Збiрник довкiлля Укра.і.ни за 2017 рiк,
пiдготовлений державною службою статистики Укра.і.ни, регiональнi програми тощо.
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Атмосферне повiтря
Атмосферне    повiтря    с    одним    iз    основних    житг€во    важливих    елементiв

навколишнього природного середовища. дiяльнiсть кожного суб'€кта господарювання мае
бути спрямована на збереження та вiдновлення природного стану атмосферного повiтря,
створення  сприятливих  умов  для  житт€дiяльностi,  забезпечення  екологiчно.і.  безпеки  та
запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров'я людей та навколишн€
природне середовище.

На даний час на облiку департаменту екологi.і. та природних ресурсiв Чернiгiвсько.і.
обласно.і. державно.і. адмiнiстрацi.і. вiдсутнi об'скти, що здiйснюють викиди в атмосферне
повiтря   стацiонарними   джерелами.    Стацiонарнi   пости   по   контролю   за   станом
а"осферного повiтря в с. Васькiвцi вiдсутнi.

Воднi ресурси
По   територi.і.   Срiбнянського   району   протiкають   рiчки   Удай,   Качка,   Лисогiр,

Тростянець,  Глиняна,  Галка i  iншi  бiльш дрiбнi.  Bci  цi рiчки  вiдносяться до  басейну р.
днiпро.

Густота  рiчно.і.  сiтки  складас  о,31  км/км2.  для  рiчок  району  характерно  висока
весняна  повiнь,   яка   проходить   двома-трьома  пiками,   зумовленими   нерiвномiрним
таненням  снiгу  або  дощами.   Найвищий  рiвень  весняно.і.     повенi  на  рiках  району
спостерiгасться на початку квiтня.

Середня  iнтенсивнiсть пiдйому рiвня при  високiй веснянiй  повенi на малих рiках
становить 5-50 м/добу.

Середньорiчна  амплiтуда  коливання  рiвня  води  на рiчках  - району  змiнюсться  в
межах 60-300 см.

Норма природного рiчного стоку становить 1,8 л/сек км2.
Першi   стiйкi   льодоутворення   зазвичай   з'являються   в   третiй  декадi   листопада.

Товщина льоду в суворi зими досягас 120-140см.
В межень величини мiнералiзацi.і. досягають 600-1000 мг/л, в перiод високих повеней

зменшуються до 250 мг/л.
Срiбнянський район мас достатнi запаси прiсних вод, придатних для господарсько-

питного  водопостачання.  Можна  видiлити  кiлька  водоносних  горизонтiв,  серед  яких,
найбiльш iнтенсивно  експлуатуються води середньо  i нiжньочетвертинних алювiальних
вiдкладень, потiм води бучаксько-канiвського i харкiвських вiдкладень полiоцену.

На   час   розроблення   мiстобудiвно.і.   документацi.і.   в   межах   села   Васькiвцi   не
функцiонуе  централiзоване  водопостачання.  Населення  садибно.і. забудови  користусться
шахтними та трубчастими колодязями. Виробничi пiдприемства використовують локальнi
системи водопостачання для забезпечення власних потреб.

На  час  розроблення  мiстобудiвно.і.  документацi.і.  в  селах  вiдсутня  централiзована
каналiзацiя.   Населення   садибно.і.   забудови   користусться   дворовими   вбиральнями   з
водонепроникними викребами.

Сiльськогосподарськi      пiдпри€мства      не      мають      централiзовано.і.      системи
каналiзування.    '

Обстеженням   населеного  пункту  виявлено  порушення,  зокрема  не  витримана
прибережна захисна смуга (5 z 50 м) вiд iснуючих штучних водойм.

грунти
Грунтовий  покрив  району  представляють  cipi  опiдзоленi  грунти,  в  тому  числi

середньозмитими   рiзновидностями   на   лесах   та   лесоподiбних   породах,   темно-сiрi
опiдзоленi грунти лесах та лесоподiбних породах, чорноземи з мало гумусними грунтами.
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Найбiльш поширенi тут cipi Опiдзоленi грунти.
Темно-сiрi  опiдзоленi  грунти  мають  профiль  подiбний  сiрим,  але  з  великим  вмiстом
гумусу i потужним родючим горизонтом.

Чорноземи   малогумуснi   мають   сприятливi   фiзичнi   i   агрономiчнi   властивостi,
суглинний  механiчний  склад.  Залягаючи  на  плато  чорноземнi  грунти  €  найкращим
земельними угiщями.

В межах села Васькiвцi поширенi чорноземи типовi слабо гумуснi та .і.х комплекси з
осолодiлими   крунтами   до   30%,   легкосуглинковi,   чорноземи   типовi   i   чорноземи
сильнореградованi    слабозмитi,    легкосуглинковi,    чорноземи    типовi    i    чорноземи
сильнореградованi  середньозмитi,  легкосуглинковi,  лучно-болотнi,  мулувато-болотнi  i
торфувато-болотнi неосушенi крунти.

Внаслiдок неупорядкованого водовiдведення спостерiгаються ерозiйнi процеси.
На територi.і. с. Васькiвцi знаходиться 4 кладовища, якi на сьогоднiшнiй день дiючi.

Умови утримання та упорядкування кладовищ не вiдповiдають санiтарним вимогам.

Стан фауни, флори, бiорiзноманiття
Природна рослиннiсть територi.і. сильно змiнена господарською дiяльнiстю. Бiльша

частина  лукiв  €  рiзнотравно-злаковi  або  чисто  злаковi  низьковрожайнi  луки,  на  яких
переважас типчак та тонконiг.

Тваринний    свiт    представлений    полiським    та    лiсостеповим    фаунiстичним
комплексом.  Основнi види тварин: .і.жак, крiт, бiлка, куниця, борсук, за€ць, землерийки,
мишi, дятел, сова, домашнiй горобець, жайворонок, земноводнi, рептилi.і., комахи.

В   межах   с. Васькiвцi   та  на  його   околицях   не   розташованi   об'€кти   природо-
заповiдного фонду.

Клiматичнi фактори
Вiдповiдно  до  фiзико-географiчного  районування  територi.і. Укра.і.ни  Срiбнянський

район розташований в  межах 111  Лiсостепово.і. зони Приднiпровсько.і. терасово.і. рiвнини.
Клiмат територi.і. району характеризусться помiрно-континентальними рисами (м 'яка

зима з частими потеплiннями, помiрне лiто з великою кiлькiстю опадiв). Клiматичнi данi
наводяться по метеостанцi.і. м. Прилуки.

Середньомiсячна i рiчна температура в м. Прилуки наведено в исIблz% / .
Таблиця 1

Характеристика
Температура, ос

середня

Абсолютний максимум температури може досягати +3 8ОС, мiнiмум -35ОС.
Тривалiсть    опалювального  перiоду  192  доби  з  середньою  температурою  за  цей

перiод - і ,7ос .
Глибина  замерзання  цjунту  коливасться  в  межах  45-132   см.   Середня  глибина

замерзання 78 см.
Середньомiсячна i рiчна кiлькiсть опадiв в мм наведено в ис7бл#еі7. 2



Характеристика
Рiчна кiлькiсть опадiв, мм

середня

За перiод з снiжним покривом випада€ 140-150 мм опадiв.
В  середньому  за рiк  переважають  вiтри  пiвнiчно-захiдного  напрямку,  данi  за  рiк

наведено в таблицi 3.
Таблиця 3

штиль

Середньорiчна швидкiсть вiтру 4,3 м/сек, максимальна швидкiсть може досягати  18
м/сек.

Снiжний  покрив  встановлюсться  в  третьому  декадi  листопада  i     третiй  декадi
березня.   Середньодекадна  висота  снiжного  покриву  2-26см.   Вiдносна  середня  рiчна
вологiсть повiтря в 1З час. -68%.

Поводження з вiдходами
Мiсця видалення вiдходiв на територi.і. с. Васькiвцi вiдсутнi.

прогнозн1 зм1ни
у разi якщо документ державного планування не буде прийнятий
Одним  з  чинникiв,  що  можуть  призвести  до  екологiчно.і.  закрози  с  показники

санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за якiстю водних ресурсiв.  Забруднення водойм не
тiльки збiльшить ступiнь санiтарно-гiгi€нiчно.і. та епiдемiологiчно.і. за1рози, але й зменшить
об'€м   води,   придатно.і.  для  використання  в  промислових,   сiльськогосподарських  та
комунально-побутових  цiлях.   Недотримання  прибережно-захисних  смуг  призведе  до
несприятливого   режиму  водних   об'€ктiв,  .і.х  забруднення,   засмiчення  i  вичерпання,
знищення навколоводних рослин  i тварин,  а також збiльшення коливань  стоку вздовж
рiчок, морiв та навколо озер, водосховищ i iнших водойм.

Недотримання  основних  екологiчних  вимог  до  систем  землеробства  призведе  до
iнтенсивного  розвитку  ерозiйних  процесiв,  ущiльнення  орного  шару  грунту,  зниження
його родючостi,  ослаблення стiйкостi природних ландшафтiв тощо.  Також негативного
впливу на стан земельних ресурсiв та грунтiв завдаватимуть звалища твердих побутових
вiдходiв, у тому числi i несанкцiонованi.

Недотримання  санiтарних  зон  створить  загрозу  здоров'ю  i  житгю  мешканцям  та
майбутнiх поколiнь, а також загрозу виникнення i розповсюдження iнфекцiйних хвороб та
масових неiнфекцiйних захворювань (отру€нь) серед населення.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКУ СТАНУ дОВК1ЛЛЯ, УМОВ ЖИТТ€д1ЯЛЬНОСТ1
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ йОГО ЗдОРОВ'Я НА ТЕРИТОР1ЯХ, ЯК1
йМОВ1РНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АдМ1Н1СТРАТИВНИМИ
дАними, стАтистичною 1нФормАц1€ю тА рЕзультАтАми
досл1джЕнь)

Заходи, що покращують стан повiтряного басейну
-  iнтенсивне озеленення та упорядкування санiтарно-захисних зон (мiж джерелами

забруднення та житловою забудовою);
-  проведення реконструкцi.і. комунальних систем та об'€ктiв тепло i водопостачання

шляхом впровадження новiтнiх технологiй з енергозбереження;
-  розроблення проектiв благоустрою зелених зон вздовж водних об'€ктiв, тощо;
-  розширення зелених смуг вздовж головно.і. вулицi з пiдвищеною iнтенсивнiстю

транспортних потокiв для зниження ступеня пилового забруднення;
-  здiйснення постiйного монiторингу за джерелами викидiв забруднюючих речовин

в атмосферне повiтря;
-  перехiд на екологiчно чистi технологi.і. на всiх виробництвах.
Воднi ресурси
дiяльнiсть  у  сферi  управлiння  водними  ресурсами  повинна  закладати  механiзми

вiдтворення та збереження природного стану водних об'€ктiв, мати чiтко визначенi цiлi та
шляхи .і.х досягнення.

Заходи, що покращують стан водного басейну
Проектнi рiшення генерального плану передбачають проведення комплексу заходiв

органiзацiйного,    правового,   економiчного    i   виховного    впливу,    якi    сприятимуть
формуванню   водно-екологiчного   правопорядку   i   забезпеченню   екологiчно.і.  безпеки
населення, а також бiльш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та .і.х
охоронi вiд забруднення, засмiчення та вичерпання:

-  визначення  прибережних  захисних  смуг  та  дотримання  режиму  господарсько.і.
дiяльностi в них;

-  розчищення джерел та iнженерний благоустрiй територiй навколо них;
-  органiзацiя  прибережних  захисних  смуг  в  межах  водоохоронних  зон  вздовж

ставкiв та рiчки та .і.х озеленення;
-  опорядження та облаштування заболочених понижених територiй, що сприятиме

зниженню потенцiйно.і. небезпеки анафiлогенностi територi.і.;
-  використання земельних дiлянок в межах прибережних захисних смуг вiдповiдно

до вимог Водного кодексу Укра.і.ни;
-  розробленнЯ робочого проекту та будiвництво мережi дощово.і. каналiзацi.і.;
-  розширення  мережi  централiзованого  комунального  водопостачання  до  100О/о

забезпечення мешканцiв села питною водою;
-  посилення  державного  нагляду  та  контролю  за  дотриманням  водоохоронного

режиму  у  зонах  санiтарно.і.  охорони  свердловин;  розроблення  спецiалiзованих
проектiв;

-  будiвництво та забезпечення ефективно.і. роботи комунальних очисних споруд.
Вiдповiдно до ст.88 Водного кодексу Укра.і.ни в iснуючих межах населених пунктiв

прибережна  захисна  смуга  в$тановлю€ться  з  урахуванням  мiстобудiвно.і.  документацi.і..
Генеральним планом села пропонусться:

1) в межах частин iснуючих дiлянок, якi потрапляють в межi прибережно.і. захисно.і.
смуги  i  якi  визначено  для  ведення  ОСГ  вiдповiдно  до  розроблено.і.  землевпорядно.і.
документацi.і., передбача€ться один вид використання - сiнокосiння;
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2) в межах частин iснуючих дiлянок, якi потрапляють в межi прибережно.і. захисно.і.
смуги   i   якi   визначено   для   будiвництва   та   обслуговування   житлових   будинкiв,
господарських будiвель i споруд вiдповiдно до розроблено.і. землевпорядно.і. документацi.і.,
рекоменду€ться влаштовувати тверде покриття дорiжок та пiд'.і.здiв, а на вiдкритому крунтi
створювати газони iз багаторiчних трав з вкрапленням декоративних дерев;

3) у  разi  виникнення  покреби  в  межах  iснуючих  дiлянок  перебудови  старих  або
будiвництва нових житлових будинкiв, .і.х розташування необхiдно передбачати за межами
прибережно.і. захисно.і. смуги.

З  використанням  та  осво€нням  геологiчного  середовища  пов'язаний  кожен  вид
господарсько.і. дiяльностi. до моменту здiйснення проектних рiшень необхiдно провести
оцiнку  стану  геологiчного  субстрату,  виявити  ступiнь  впливу  мiстобудiвного  освосння
територi.і.,  вiдмiтити  очiкуванi  негативнi  змiни  та  розробити  обгрунтованi  заходи  для
запобiгання ускладненням.

Так як загальний  ухил  рель€фу  в  межах  села спрямований  в  сторону р. Собот та
водойм,   генеральним   планом   пропону€ться   впровадити   комплекс   заходiв   щодо
збереження водностi рiчки та ставкiв i охорони .і-і. вiд забруднення, а саме:

-  впровадження  грунтозахисно.і.  системи  землеробства  з  контурно-мелiоративною
органiзацi€ю територi.і. водозбору в межах населеного пункту;

-здiйснення       агротехнiчних,       агролiсомелiоративних       та       гiдротехнiчних
протиерозiйних   заходiв,   а   також   створення   для   органiзованого   вiдведення
поверхневого  стоку  вiдповiдних  споруд  (водостоки,  перепуски  тощо)  пiд  час
будiвництва i експлуатацi.і. вулиць, дорiг та iнших iнженерних комунiкацiй.

З  метою  охорони  поверхневих  водних  об'€ктiв  вiд  забруднення  i  засмiчення  та
збереження .і.х водностi навколо водойм в межах водоохоронних зон видiляються земельнi
дiлянки для органiзацi.і. прибережних захисних смуг.

Прибережнi захиснi смуги встановлюються по обидва береги рiчки, навколо водойм
уздовж урiзу води (у меженний перiод) шириною:

-  для р. Тростянець, струмкiв - 25 метрiв;
-  вiд iснуючих ставкiв площею менше 3 гектарiв - 25 метрiв;
-  вiд iснуючих ставкiв площею бiльше 3 гектарiв-50 метрiв.
Якщо  крутизна  схилiв  вздовж  водних  об'€ктiв  в  межах  села,  в  деяких  мiсцях

перевищус три градуси, то мiнiмальна ширина прибережно.і. захисно.і. смуги подвоюеться.
Прибережнi захиснi смуги с природоохоронною територi€ю з режимом обмежено.і.

господарсько.і. дiяльностi.
У   прибережних   захисних   смугах   вздовж   рiчок,   струмкiв,   навколо   водойм

забороня€ться:
-  розорювання земель  (крiм  пiдготовлення грунту для залуження i залiснення),  а

також садiвництво та городництво;
-  зберiгання та застосування пестицидiв i добрив;
-  влаштування лiтнiх таборiв для худоби;
-  будiвництво будь-яких споруд (крiм гiдротехнiчних, гiдрометричних та лiнiйних),

у тому числi баз вiдпочинку, дач, гаражiв та стоянок автомобiлiв;
-  миття та обслуговування транспортних засобiв i технiки;
-  влаштування звалищ j"iття, гноссховищ, накопичувачiв рiдких i твердих вiдходiв

виробництва, кладовищ, худобомогильникiв, полiв фiльтрацi.і. тощо.
Об'екти,  що  знаходяться  у  прибережнiй  захиснiй  смузi,  можуть  експлуатуватись,

якщо при цьому не порушу€ться .і-і. режим.
Непридатнi для експлуатацi.і. споруди, а також тi, що не вiдповiдають встановленим

режимам господарювання, пiдлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
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Також заходами по оздоровленню водних об'€ктiв мають бути:
-  здiйснення   спецiального   водокористування   лише   за   наявностi   дозволiв   на

спецiальне водокористування;
-  дотримання  пiдпри€мствами-водокористувачами  встановлених  у  дозволах  на

спецiальне   водокористування   лiмiтiв   забору   та   використання   води,   лiмiтiв
скидання та нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у
поверхневi воднi об'скти;

-  винесення  в  натуру  першого  поясу  суворого  режиму  зони  санiтарно.і.  охорони
пiдземних    джерел,    встановлення    меж    прибережних    захисних    смуг    та
водоохоронних зон поверхневих водних об'сктiв;

-  утримання  в  належному  станi  винесених  в  натуру  зон  санiтарно.і.  охорони
пiдземних джерел, встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних
зон поверхневих водних об'сктiв, очисних та iнших водогосподарських споруд i
технiчних пристро.і.в ;

-  проведення ремонтних робiт ycix пiдземних джерел, якi знаходяться в неробочому
станi, а за неможливостi ремонту, здiйснити .і.х лiквiдацiйний тампонаж.

Заходи з охорони земель
до повноважень сiльсько.і. ради у галузi охорони земель на територi.і. села вiдповiдно

до закону Укра.і.ни «Про охорону земель» належать:
-  розроблення,  затвердження  i  реалiзацiя  цiльових  програм  та  документацi.і.  i3

землеустрою щодо охорони земель;
-  установлення    обмежень    (обтяжень)    у    використаннi,    тимчасова   заборона

(зупинення)  чи  припинення  використання  земельно.і.  дiлянки  громадянами  та
юридичними  особами  в  разi  порушення  ними  вимог  законодавства  в  галузi
охорони земель;

-  здiйснення   контролю   за   використанням   та   охороною   земель   комунально.і.
власності;

-  економiчне стимулювання рацiонального використання та охорони земель;
-  вирiшення iнших питань у галузi охорони земель;
-  проведення геохiмiчного обстеження територi.і. населеного пункту;
-  100%  охоплення  населеного  пункту  територi.і.  планово-подвiрним  санiтарним

очищенням,  реалiзацiя  програми  роздiльного  збору  побутових  вiдходiв,  що
дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивезення твердих побутових вiдходiв;

-  економiчне   стимулювання   роздiльного   збору   побутових   вiдходiв   шляхом
облаштування приймального пункту вторинно.і. сировини;

-  лiквiдацiя несанкцiонованих звалищ смiпя;
-  закриття  дiючого   кладовища,   що   вичерпало   сво.і.  територiальнi   ресурси,   та

заборона пiдзахоронення в .і.х межах з метою подальшого зменшення СЗЗ пiсля
закiнчення кладовищного перiоду;

-  першочергове   100%   охоплення   житлових   будинкiв,   що   знаходяться   у   100-
метровiй    СЗЗ    кладовищ    централiзованими    мережами    водопостачання    та
водовiдведення;

-  визначення мiсць для кремацi.і. домашнiх тварин;
-  покращення дорожнього покриття сiльсько.і. вулично.і. мережi;
-  рекультивацiя поруш€них та вiдпрацьованих земелБ, .і.х консервацiя, в т.ч. шляхом

залуження та залiснення.
Захист вiд фiзичних факторiв впливу на навколишнс середовище (шум)
Мiстобудiвною    документацi€ю    передбачаються    заходи    щодо    попередження

шкiдливо.і. дi.і. шуму на житлову забудову.
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Забезпечення на територi.і. житлово.і. та громадсько.і. забудови шумового режиму, що
вiдповiдас  санiтарно-гiгiснiчним  нормативам,  передбачено  здiйснювати  вiдповiдно  до
дБН    В.1.1-31:2013    «Захист    вiд    шуму»    шляхом    застосування    мiстобудiвних    та
архiтектурно-планувальних  рiшень,  адмiнiстративно-органiзацiйних  заходiв  (обмеження
про.і.зду   вантажного   транспорту  через   житловi   квартали   та  по   житловим   вулицям,
обмеження швидкостi руху транспортних засобiв та застосуванням будiвельно-акустичних
засобiв  захисту  вiд  шуму  (забезпечення  необхiдно.і.  звукоiзоляцi.і.  захисних  конструкцiй
будiвель, тощо).

Ландшафтно-планувальнi заходи
Проектнi  рiшення  генерального  плану  передбачають  формування  планувально.і.

структури села з урахуванням особливостей ландшафту:
-  полiпшення  стану  i  збереження  iснуючих,  а  також  створення  нових  зелених

насаджень  у  межах  с.  Васькiвцi  (зеленi  насадження  спецiального  призначення
вздовж вулиць i дорiг, тощо);

-  проведення  iнвентаризацi.і.  системи  сiльських  зелених  насаджень  вiдповiдно  до
вимог  п.  6.8  «Правил  утримання  зелених  насаджень  мiст  та  iнших  населених
пунктiв»;

-  формування   локальних   мiсць   рекреацiйного    використання   (скверiв)   з   .і.х
благоустросм   та   ландшафтною   органiзацiею   (дендрологiчний   склад,   малi
архiтектурнi форми) ;

формування €дино.і. системи контрольно-спостережних постiв системи монiторингу
сiльського середовища (житлова зона, рекреацiйна зона).

4. ЕКОЛОГ1ЧН1 ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛ1 РИЗИКИ ВПЛИВУ НА
здоров.я нАсЕлЕння, як1 стосуються докумЕнтА
дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОдО ТЕРИТОР1й Зприродоохоронним стАтусом (зА Адм1н1стрАтивними
дАними, стАтистичною 1нФормАц1сю тА рЕзультАтАми
досл1джЕнь)

Основними екологiчними проблемами, з якими стикасться с. Васькiвцi, €:
1.  Атмосферне повiтря
-  до  основних  антропогенних  джерел  забруднення  атмосфери  регiону  належать:

теплове    та    енергетичне    устаткування;    виробничi    пiдприсмства,    сiльське
господарство, транспорт;

2.  Воднi ресурси
-  вiдсутнiсть централiзованого водопостачання;
-  вiдсутнiсть централiзованого каналiзування;
-  занедбанiсть  мелiоративно.і.  системи  призводить  до  заболочення  i  замулення

каналiв;
-  необлаштованiсть   прибережно-захисноi.   смуги   рiчки,   струмкiв   та   штучних

водойм; -
3.  Земельнi ресурси
-  забруднення грунтовово покриву автотранспортом; .
-  умови   утримання  та  упорядкування  кладовищ  не   вiдповiдають   санiтарним

вимогам;
-  ерозiйнi процеси в наслiдок неупорядкованого водовiдведення.
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4.  Здоров'я населення
-  основним джерелом шуму с вулична мережа з iнтенсивним рухом автотранспорту;
5.  Лiсовi ресурси, природно-заповiдний фонд
-  нецiльове використання рекреацiйних та водоохоронних земель.
6. Поводження з вiдходами
-  незадовiльний рiвень централiзованого вивезення та роздiльного збору ТПВ;
-  незадовiльна органiзацiя планово.і. очистки по збору та сво€часному видаленню

вiдходiв на смiтт€звалища;
-  на  територi.і.  Васьковецько.і.  селищно.і.  ради  вiдсутнi  об'скти  по  переробцi  та

утилiзацi.і. вiдходiв виробництва;
-  вiдсутнi спецiалiзованi пiдпри€мства у сферi поводження з твердими побутовими

вiдходами та санкцiонованi полiгони вiдходiв.
Таблщя 4.1

SWОТ-аналiз екологiчно.I. ситуацi.і. с. Васькiвцi

СИЛЬНi СТОРОНИ Слабкi сторони

• Вiдсутнiсть промислових пiдпри€мств 1, 11 та 111
класу небезпеки
• Наявнiсть потенцiалу альтернативного
виробництва електроенергi.і.
• Наявнiсть територiй для створення
обслуговуючо.і. та рекреацiйно.і. зони села, що
вiдрiзня€ться унiкальним по€днанням фiзико-
географiчних, грунтових та екологiчних факторiв
Стан повiтряного басейну не € загрозливим для
населення та природного середовища загалом

•  Неефективне використання природних
ресурсiв
•  Невстановленi вiдповiднi розмiри та межi
прибережних захисних смуг та водоохоронних
зон, а також недотримання режиму господарсько.і.
та iншо.і. дiяльностi в них
•  Вiдсутнiсть мiсць видалення вiдходiв
•  Вiдсутнiсть централiзованого водопостачання
та каналiзацi.і.;

МОЖЛИВОСТi Загрози
•    Впровадження сонячно.і. та вiтрово.і.
енергетики
•    Використання альтернативних джерел енергi.і.
•    Органiзацiя системи поводження з вiдходами
•    Створення мережi оздоровчо-рекреацiйних
закладiв

•    Природнi та техногеннi катастрофи
•    Зростання   рiвня   захворюваностi   населення

внаслiдок забруднення довкiлля
•    деградацiя грунтiв
•    Забруднення водних ресурсiв

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕР1 ОХОРОНИ дОВК1ЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛ1
ПОВ'ЯЗАН1 1З ЗАПОБ1ГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА
здоров.я нАсЕлЕння, встАновлЕн1 нА м1жнАродному,
дЕржАвному тА 1нших р1внях, що стосуються докумЕнтА
дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ
ТАКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ П1д ЧАС П1дГОТОВКИ дОКУМЕНТА
дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Перспективною   планувальною   структурою   села   передбача€ться   удосконалення
iснуючо.і. планувально.і. структури для рацiонального вза€мопов'язаного розташування всiх
архiтектурно-планувальних елементiв, що перетворюють село на сдиний органiзм, який
розвивасться.
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Проектом  генерального  плану  передбачаеться  розвиток  i  удосконалення  iснуючо.і.
вулично-дорожньо.і. мережi та .і-і. доповнення.  Також пропонусться створити екологiчний
каркас с. Васькiвцi, який буде виступати в ролi головно.і. планувально.і. осi. його завдання -
створення ландшафтно-рекреацiйно.і. зони населеного пункту.

В  основу функцiонального зонування територi.і. населеного пункту покладено такi
принципи:

-  видiлення територiй прiоритетного розвитку;
-  створення планувально.і. структури;
-  створення чiткого функцiонального зонування.
Аналiз природних умов i ресурсiв свiдчить, що село на даному етапi мас достатнiй

природно-ресурсний потенцiал для його житт€дiяльностi та розвитку. З метою охорони й
оздоровлення    навколишнього    середовища    с.    Васькiвцi    у    генеральному    планi
рекомендовано  виконати  ряд  планувальних  i  технiчних  заходiв.  Намiчений  комплекс
заходiв повинен реалiзовуватись через дiю Законiв Укра.і.ни щодо екологiчного стану та
санiтарно-епiдемiологiчного  контролю  територi.і.,  мiсцевого  самоврядування,  в  першу
чергу через:

-  засвоення  наукових  знань  про  взасмозв'язок  природи,  суспiльства  i  людсько.і.
дiяльностi;

-  розумiння  багатогранно.і.  цiнностi  природи  для  суспiльства  в  цiлому  i  кожно.і.
людини зокрема;

-  оволодiння нормами правильно.і. поведiнки в природному середовищi;
-  розвиток потреби спiлкування з природою;
-  активiзацiя дiяльностi щодо охорони й полiпшення навколишнього середовища.
Проектнi рiшення генерального плану передбачають проведення комплексу заходiв,

спрямованих  на  збереження  та  вiдновлення  природного  стану  атмосферного  повiтря,
створення  сприятливих  умов  для  життсдiяльностi,  забезпечення  екологiчно.і.  безпеки  та
запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров'я людей та навколишн€
природне середовище.

Основними  мiжнародними  правовими  документами  щодо  СЕО  €  Протокол  про
стратегiчну екологiчну оцiнку (Протокол про СЕО) до Конвенцi.і. про оцiнку впливу на
навколишн€ середовище у транскордонному контекстi (Конвенцiя ЕСПО), ратифiкований
Верховною  Радою  Укра.і.ни  (№  562-VIII  вiд  о1.07.2015),  та  директива  2001/42/СС  про
оцiнку впливу окремих планiв i програм на навколишнс середовище, iмплементацiя яко.і.
передбачена Угодою про асоцiацiю мiж Укра.і.ною та €С.

Генеральний    план    с. Васькiвцi    Срiбнянського    району    Чернiгiвсько.і.    областi
розроблено на пiдставi таких даних:

-  завдання на проектування вiд 2018р.;
-  iнженерно-топографiчний план, який виготовлено дП «УКРГЕО1НФОРМ» у 2017

роцi у цифровому виглядi в масштабi 1 :2000;
-  довiдки галузевих установ та органiзацiй;
-  вихiднi документи та натурнi обстеження.
Пiд час проектування враховано вимоги:
-  дБН Б.2.2-12:2018 «Планування i забудова територiй»;
-  дБН   Б.2.2-5:2011    t±Планування   i   забудова   мiст,   селищ   i   функцiональних

територiй. Благоустрiй територiй»;
-  дБН В.2.3-5-2018 «Вулицi та дороги населених пунктiв»;
-  дБН  В.2.3-15-2007  «Споруди  транспорту.  Автостоянки  i  гаражi  для  легкових

автомобiлiв»;
-  дБН В.2.5-20-2001  «Газопостачання»;
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-  дБН В.2.3-4-2015 «Автомобiльнi дороги»;
-  дБН В.1.1  -25-2009 «1нженерний захист територiй та споруд вiд пiдтоплення та

затоплення»;
-  дБН В.2.5-64:2012 «Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя»;
-  дБН В.1.1-31 :2013 «Захист територiй, будинкiв i споруд вiд шуму»;
-  дБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнiшнi мережi та споруди»;
-  дБН В.2.5-75:2013 «Каналiзацiя. Зовнiшнi мережi та споруди»;
-  дСТУ-Н   Б   В.2.5-61:2012    "Настанова   з   улаштування   систем   поверхневого

водовiдведення";
-   дБН В.2.5-77:2014 «Котельнi»;
-  дСП №173-96  «державнi  санiтарнi  правила планування та забудови  населених

пунктiв»;
-   дСТУ-Н Б В.1.1 -27:2010 «Будiвельна клiматологiя»;
-  Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
-  дБН Б.1.1 -15 :2012 «Склад та змiст генерального плану населеного пункту».
-  дБН Б.2.2-12:2018 «Планування i забудова територiй»
Також використанi матерiали регiональних програм:
-  Програма охорони навколишнього природного середовища Чернiгiвсько.і. областi

на 201402020 роки;
-Програма  використання  та  охорони  земель  Чернiгiвсько.і.  областi  на  2011-2020

роки;
-  Регiональна   цiльова   програма   розвитку   водного   господарства   Чернiгiвсько.і.

областi на перiод до 2021 року;
-  Прокрама розвитку рибного господарства на 2018-2020 роки.

6. ОПИС НАСЛ1дК1В дЛЯ доВК1ЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛ1 дЛЯ ЗдОРОВ'Я
нАсЕлЕння, у тому числ1 вторинних, кумулятивних,
СИНЕРГ1ЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕдНЬО-ТА дОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5
ТА 10-15 РОК1В В1дПОВ1дНО, А ЗА НЕОБХ1дНОСТ1 - 50-100 РОК1В),
ПОСТ1йНИХ I ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ I НЕГАТИВНИХ
нАсл1дк1в

Серед основних  факторiв  впливу на складовi довкiлля,  пов'язаних i3 здiйсненням
Генерального плану територi.і., наступнi:

aиwосферm иоб{.mря - здiйснення заходiв охорони а"осферного повiтря шляхом
озеленення    та    упорядкування    санiтарно-захисних    зон,    проведення    реконструкцi.і.
комунальних систем та об'сктiв тепло i водопостачання;

боdлj. рес}!рси -розширення доступу населення до системи каналiзацi.і., що дозволить
знизити рiвень забруднення грунтових вод; встановлення водоохоронних та прибережних
захисних  . смуг    забезпечить    створення    сприятливого    режиму    водних    об'€ктiв,
попередження .і.х забруднення;

зелиель;tl. рес}!рси -здiйснення заходiв щодо охорони земель; вирiшення питань щодо
кладовищ;    рекультивацiя   Еорушених    та    вiдпрацьованих    земель,    .і.х    консервацiя;
покращення дорожнього покриття вулично.і. мережi ;

бj.dхоdи - реалiзацiя програми роздiльного збору побутових вiдходiв, облаштування
приймального пункту вторинно.і. сировини, лiквiдацiя несанкцiонованих звалищ смiття;

3dороб 'jI #д[сслеим - органiзацiя рекреацiйних зон позитивно позначиться на умовах
життя  в  цiлому;   прийнятгя  належних  заходiв  щодо  полiпшення  водопостачання  i
санiтарного благополуччя сприятиме зменшенню ризику на стан здоров'я населення.
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В  результатi  аналiзу  проектних  рiшень  була  здiйснена  оцiнка ймовiрного  впливу
Генерального   плану   на   складовi   довкiлля   вiдповiдно   до   контрольного   перелiку,
наведеного в таблицi 6.1.

Таблиця 6.1.

Имовiрна оцінка впливу на довкілля
Чи може реалiзацiя Генерального плануспричинити: Негативний вплив Пом'якшення

так помiрний нi ситуацi.1.

1 2 3 4 5

повiтря
Збiльшення викидiв забруднюючих речовин вiд о
стацiонарних джерел
Збiльшення викидiв забруднюючих речовин вiд •
пересувних джерел
Погiршення якостi атмосферного повiтря •
Поява джерел непри€мних запахiв О
Змiни повiтряних потокiв, вологостi, температури О
або ж будь-якi локальнi чи регiональнi змiни
клiмату

Воднi ресурси

Збiльшення обсягiв скидiв у поверхневi води О
Значне зменшення кiлькостi вод, що О
використовуються для водопостачання
населенню
Збiльшення навантаження на каналiзацiйнi О
системи та погiршення якостi очищення стiчних
вод
Змiни напрямiв i швидкостi течi.і. поверхневих вод О
або змiни обсягiв води будь-якого поверхневого
водного об'скту
Порушення гiдрологiчного та гiдрохiмiчного О
режиму малих рiчок
Змiни напряму або швидкостi потокiв пiдземних
вод
Змiни обсягiв пiдземних вод О
Забруднення пiдземних водоносних горизонтiв О

вiдходи
Збiльшення кiлькостi утворюваних ТПВ О +

Збiльшення кiлькостi' утворюваних чи О
накопичених промислових вiдходiв IV класу
небезпеки                                              чF

Збiльшення кiлькостi вiдходiв 1-111 класу О
небезпеки
Спорудження еколого-небезпечних об ' сктiв •
поводження з вiдходами
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1 2 3 4 5

Утворення або накопичення радiоактивних •
вiдходiв

Земельнi ресурси

Порушення, перемiщення, ущiльнення О
грунтового шару
Будь-яке посилення вiтрово.1. або водно.1. ерозi.1. о
грунтiв

Сутт€вi змiни в структурi земельного фонду, •
чиннiй або планованiй практицi використання
земель
Виникнення конфлiктiв мiж ухваленими О
рiшеннями Генерального плану та цiлями
мiсцево.і. громад щодо використання земельних
ресурсiв

Бiорiзноманiтгя та рекреацiйнi зони
Негативний вплив на об'екти природно- •
заповiдного фонду (зменшення площ, початок
небезпечно.і. дiяльностi у безпосереднiй
близькостi або на .і.х територi.і. тощо)
Змiни в кiлькостi видiв рослин або тварин, .і.хнiй •
чисельностi або територiальному представництвi
Збiльшення площ зернових культур або О
сiльськогосподарських угiдь в цiлому
Порушення або декрадацiю середовищ iснування •
диких видiв тварин
Будь-який вплив на кiлькiсть i якiсть О
рекреацiйних ресурсiв
Будь-який вплив на об'€кти iсторико-культурно.і. •
спадщини
Iншi негативнi впливи на естетичнi показники О
об'ектiв довкiлля (перепони для публiчного
огляду мальовничих кра€видiв, появi естетично
неприйнятних мiсць, руйнування пам'ятникiв
природи тощо)

Населення та iнфраструктура
Змiни в локалiзацi.і., розмiщеннi, щiльностi та •
зростаннi кiлькостi населення будь-яко.і. територi.і.
Вплив на нинiшнiй стан забезпечення житлом або О
виникнення нових потреб у житлi
Сутт€вий вплив на транспортну систему, змiни в О
структурi транспортних потокiв    f-
Необхiднiсть будiвництва нових об'€ктiв для О
забезпечення транспортних сполучень
Потреби в нових або суттсвий вплив на наявнi О
комунальнi послуги
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1 2 3 4 5

Поява будь-яких реальних або потенцiйних •
загроз для здоров'я людей

1нше
Пiдвищення рiвня використання будь-якого виду •
природних ресурсiв
Суттсве вилучення будь-якого невiдновного •
ресурсу
Збiльшення споживання значних обсягiв палива О
або енергi.і.

Сутт€ве порушення якостi природного •
середовища
Стимулювання розвитку екологiчно небезпечних О
галузей виробництва
ПОява можливостей досягнення •
короткотермiнових цiлей, якi ускладнюватимуть
досягнення довготривалих цiлей у майбутньому
Такi впливи на довкiлля або здоров'я людей, якi О
самi по собi будуть незначними, але у сукупностi
викликатимуть значний негативний екологiчний
ефект, що матиме значний негативний вплив на
добробут людей

Имовiрнiсть   того,   що   реалiзацiя   Генерального   плану   села  призведе   до   таких
можливих впливiв на довкiлля або здоров'я людей, якi самi по собi будуть незначними,
але  у  сукупностi  матимуть  значний  сумарний  (кумулятивний)  вплив  на  довкiлля,  €
незначною.

Реалiзацiя  Генерального  плану  не  мае  супроводжуватися  появою  нових  значних
негативних  наслiдкiв  для  довкiлля.  Разом  з  тим,  реалiзацiя  багатьох  проектних  рiшень
може призвести до покращення екологiчно.і. ситуацi.і. в селi.7.ЗАХОдИ,ЩОПЕРЕдБАЧА€ТЬСЯВЖИТИдЛЯ ЗАПОБ1ГАННЯ,

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ9ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛ1дК1В
виконАння докумЕнтА дЕржАвного плАнувАння

Аналiз  основних  природоохоронних  заходiв  Генерального  плану  с.  Васькiвцi  на
вiдповiднiсть цiлям законодавчих актiв з охорони довкiлля представлено в таблицi 7.1.

Таблиця 7 . 1 .

Оцiнка вiдповiдностi положень Генерального плану цілям охорони довкілля

Сфери охорони довкiлля Завдання, викладеннi в Генеральному
Стратегiчнi цiлi iнших актiвзаконодавства,якiмають

планi територi.і. вiдношення до виявлених
+- проблем

1 2 3

Атмосферне повiтря Зменшення викидiв забруднюючих Здiйснення
речовин в атмосферному повiтрi природоохоронних заходiв,
шляхом встановлення для промислових спрямованих на зменшення
та сiльськогосподарських пiдприемств обсягiв викидiв
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1 2 3

визначених законодавством розмiрiв забруднюючих речовин в
санiтарно-захисних зон, оптимiзацi.і. атмосферне повiтря.
схем дорожнього руху.

Воднi ресурси Органiзацiя прибережних захисних Охорона, екологiчне
смуг в межах водоохоронних зон оздоровлення та вiдтворення
вздовж ставкiв та рiчки та .і.х водних об'ектiв.
озеленення. Визначення розмiрiв i меж
Забезпечення централiзованою ВОдООХОРОННИХ ЗОН.
мережею господарсько-побутово.і. Забезпечення населення i
каналiзацi.і. з вiдведенням стiчних вод на галузей економiки водними
очиснi споруди господарсько-побутово.і. ресурсами в необхiднiй
каналiзацi.і. села. кiлькостi та вiдповiдно.і.
Передбачасться централiзована система якостi.
водопостачання на господарсько-питнi Будiвництво водопровiдних та
та протипожежнi потреби села каналiзацiйних мереж.
Васькiвцi Срiбнянського району
Чернiгiвсько.і. областi з проведенням
водопроводу в кожну будiвлю

Земельнi ресурси Рекультивацiя порушених та Проведення рекультивацi.і.
вiдпрацьованих земель, .і.х консервацiя, порушених земель,
в т.ч. шляхом залуження та залiснення. впровадження комплексуагротехнiчнихзаходiв,спрямованихнапiдвищенняродючостiземель.Проведенняконсервацi.і.вiдпрацьованихземельшляхомзалiсненняабозалуження.

Лiсовi ресурси Створення нових лiсових насаджень на Створення лiсових захисних
землях, непридатних для насаджень на еродованих
сiльськогосподарського використання. землях, вздовж водних
Формування локальних мiсць об'сктiв та полезахисних
рекреацiйного використання (скверiв) з смуг.•і.х благоустро€м та ландшафтною Органiзацiя рекреацiйних зон
органiзацi€ю. населеного пункту.

Поводження з 100%   охоплення   населеного   пункту Розвиток iнфраструктури
вiдходами територi.і.                   план о в о -подв iрним збирання та перевезення ТПВ;

санiтарним      очищенням,      реалiзацiя створення потужностей з
програми роздiльного збору побутових обробки та переробки
вiдходiв, що дозволить зменшити на 30- вiдходiв ; будiвництво,
5 0%       обсяг       вивезення       твердих реконструкцiя, упорядкування
побутових вiдходiв полiгонiв та смiттсзвалищ;
Економiчне стимулювання роздiльного створення потужностей з
збору    побутових    вiдходiв    шляхом утилiзацi.і. вiдходiв;
облаштування   приймального    пункту рекультивацiя смiттезвалищ.
вторищо.і. сировини.
Лiквiдацiя несанкцiонованих звалищ
смiття.
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8. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВдАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО
РОЗГЛЯдАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИй Зд1йСНЮВАЛАСЯ
стрАтЕг1чнА Еколог1чнА оц1нкА, у тому числ1 Будь-як1
усклАднЕння (нЕдостАтн1сть 1нФормАцН тА тЕхн1чних
зАсоБ1в п1д чАс зд1йснЕння тАко1. оц1нки).

У контекстi стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки Генерального плану з метою розгляду
альтернативних   проектних   рiшень   i   .і.х   альтернативних   наслiдкiв   було   розглянуто
«нульовий» сценарiй (за вiдсутностi проекту розвитку територiй).

При  гiпотетичному  «нульовому»  сценарi.і.  не  розробля€ться  i  не  затверджусться
Генеральний план с. Васькiвцi Срiбнянського району Чернiгiвсько.і. областi. Цей сценарiй
може розглядатися як продовження поточних (найчастiше несприятливих) тенденцiй щодо
стану довкiлля, в тому числi здоров'я населення. Отже, приходимо до висновку, що при
«нульовому»  варiантi  подальший  стабiльний  розвиток  населеного  пункту  €  очевидно
проблематичним, i ця альтернатива веде до погiршення екологiчно.і. ситуацi.і., погiршення
стану здоров'я населення, неефективного використання земельних ресурсiв.

9. ЗАХОдИ, ПЕРЕдБАЧЕН1 дЛЯ Зд1йСНЕННЯ МОН1ТОРИНГУ
НАСЛ1дК1В ВИКОНАННЯ доКУМЕНТА дЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
дЛЯ дОВК1ЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛ1 дЛЯ ЗдОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

З метою виявлення непередбачених несприятливих наслiдкiв реалiзацi.і. Генерального
плану i  вжит1`я заходiв  щодо .і.х усунення необхiдно  проведення монiторингу значного
впливу на довкiлля.

для органiзацi.і. монiторингу можуть бути використанi iснуючi системи монiторингу
та iнформацiйнi  системи.  Рекоменду€ться вибирати  методи монiторингу,  якi доступнi  i
найкращим чином пристосованi для перевiрки того, чи вiдповiдас той вплив на довкiлля та
здоров'я населення, який спостерiгасться, припущенням i висновкам, зробленим в процесi
СЕО.   Крiм  того,   важливим   критерiсм  для  вибору  методiв   с  можливiсть  раннього
виявлення  непередбаченого  негативного  впливу  вiд  реалiзацi.і.  Генерального  плану,  що
дозволить вжити свосчаснi заходи щодо виправлення ситуацi.і..

таблщя 9 . 1 .
Екологiчнi iндикатори для монiторингу виконання

Генерального плану населеного пункту

1ндикатор Визначення джерело
даних

Середньодобовий вмiст
забруднюючих речовин у
атмосферному повiтрi

Обсяги викидiв забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
вiд стацiонарних i пересувних
джерел

Звiт державно.і.
гiдрометеорологiчно.і. служби,
рiчний звiт пiдроздiлу з
охорони навколишнього
природного середовища.

Утворення вiдходiв (кiлькiсть
тон на рiк, кiлькiсть кг на
людину).
Вiдходи, як вторинна сировина
(тон в рiк, % вiд загально.і.
кiлькостi утворених).

Обсяг зiбраних твердих
побутових вiдходiв.

Юбсяг зiбраних вiдходiв як
вторинно.і. сировини (папiр,
скло, пластик i т.д.).

Звiти пiдприсмств, що надають
комунальнi послуги.
Рiчний звiт пiдроздiлу з
охорони навколишнього
природного середовища.
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Якiсть питно.і. води. ВiдПОВiдНiСТЬ ЯКОСТi ПИТНО.1.
води санiтарно-гiгiснiчним
вимогам.

Звiти лабораторних дослiджень
пiдроздiлу МОЗ Укра.і.ни.

Спорудження каналiзацi.і.. Протяжнiсть каналiзацiйних
мереж (км), пов'язаних зi
станцi€ю очищення стiчних
вод.

Звiти сiльсько.і. ради.

Показник лiсистостi територi.і.
населеного пункту

Залiснення непридатних для
ведення сiльського
господарства земель, створення
лiсових захисних насаджень
вздовж водних об'сктiв та
полезахисних смуг.

Звiти сiльсько.і. ради.

Встановлення водоохоронних
зон та прибережних захисних
смуг

Протяжнiсть встановлених
водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг
(км), протяжнiсть винесених в
натуру прибережних захисних
смуг та водоохоронних зон
(км).

ЗВiТИ СiЛЬСЬКО.1. РадИ.  РiЧНИй
звiт пiдроздiлу з охорони
навколишнього природного
середовища.

10. ОПИС йМОВ1РНИХ ТРАНСКОРдОННИХ НАСЛ1дК1В дЛЯ дОВК1ЛЛЯ,
У ТОМУ ЧИСЛ1 дЛЯ ЗдоРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТ1)

За приведеною оцiнкою вiдсутня ймовiрнiсть транскордонних наслiдкiв в результатi
прийнятгя Генерального плану.

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХН1ЧНОГО ХАРАКТЕРУ 1НФОРМАЦП, ПЕРЕдБАЧЕНОЁ
ПУНКТАМИ 1-10 Ц1€Ё ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ
Аудитор1ю

Оцiнка  проводилась  паралельно  з  пiдготовкою  Генерального  плану  с. Васькiвцi
Срiбнянського району Чернiгiвсько.і. областi, тому проведенi в рамках СЕО консультацi.і. i
виконаний аналiз використано для оптимiзацi.і. Генерального плану з точки зору впливу на
довкiлля, у тому чйслi на здоров'я населення села.

За   пiдсумками   СЕО   були   запропонованi   заходи   щодо   покращення   стану
навколишнього природного середовища. З метою визначення потенцiйного негативного
впливу  на  стан  довкiлля  планово.і.  дiяльностi,  а  також  можливих  конфлiктiв  з  цiлями
екологiчно.і.  полiтики,  зазначеними  в  iнших  документах  стратегiчного  характеру,  були
проаналiзованi окремi роздiли Генерального плану. Така оцiнка дозволила сформулювати
ряд прiоритетних заходiв щодо попередження, скорочення або зниження передбачуваних
наслiдкiв негативного впливу на стан довкiлля, у тому числi здоров'я населення.

Таким чином, Васьковецька сiльська рада повинна забезпечити реалiзацiю наступних
заходiв:

-  збiльшення потужностi систем водопостачання та водовiдведення для розширення
доступу  населення  до  джерел  якiсно.і.  води,  полiпшення  стану  його  здоров'я,
доступу населення, пiдпри€мств i органiзацiй до систем каналiзацi.і.;

-  встановлення водоохоронних та прибережних захисних смуг;
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-  закритгя    смiтт€звалищ    з    подальшою    рекультивацi€ю    територi.і.   з    метою
позитивного впливу на всi компоненти довкiлля, у тому числi здоров'я населення,
полiпшення в цiлому стану довкiлля та естетичного вигляду населеного пункту;

-  модернiзацiя  iнфраструктури  поводження  з  твердими  побутовими  вiдходами
Фозроблення   схеми   санiтарного   очищення   села;   придбання   контейнерного
господарства; створення смiтт€возного парку; впровадження роздiльного збирання
твердих побутових вiдходiв);

-  створення  лiсових  захисних  насаджень  на  еродованих  землях,  вздовж  водних
об'€ктiв та полезахисних смуг.
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