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Вступ 
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) є важливою та необхідною процедурою, яка 

спрямована на реалізацію і захист прав та інтересів суспільства у сфері використання 
та охорони природних ресурсів, ураховує інтереси майбутніх поколінь шляхом інтеграції 
екологічних пріоритетів у плани та програми соціально-економічного розвитку країни. 

СЕО зосереджена на всебічному аналізі можливого впливу запланованої діяльності на 
навколишнє природне середовище на коротку та віддалену перспективи, передбачає 
використання отриманих результатів для запобігання екологічним наслідкам або їх 

пом’якшення. 
Ця процедура сприяє прозорості ухвалення управлінських рішень, забезпеченню 

демократичного процесу їх прийняття, а також підвищенню довіри як до тих, хто 

приймає ці рішення, так і до всіх зацікавлених сторін. СЕО стимулює зміни в 
ментальності та виховує культуру стратегічного прийняття рішень. 

 

Передумова та призначення звіту 
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 

забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 

здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження 
документів місцевого планування. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту місцевого планування виконується 

згідно вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”. 
Вищезазначений закон прийнятий 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 року про 
оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. Закон прийнятий з метою 
врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я 

населення, виконання документів державного планування. Проведення стратегічної 
екологічної оцінки (далі - СЕО) застосовується як системний процес для всебічного 
оцінювання на етапі планування проекту документу місцевого планування, що 

передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних 
наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.  Перелік 
абревіатур 

СЕО - стратегічна екологічна оцінка 
ДДП - документ державного планування 
ГДК - граничнодопустима концентрація 

ГДР - граничнодопустимий рівень 
ГДС - граничнодопустимий скид 
ГДВ - граничнодопустимий викид 

СЗЗ - санітарно-захисна зона 
ТПВ - тверді побутові відходи 
 МВВ - місце видалення відходів 

 ПЗФ - природно-заповідний фонд 
 ДЛГ - державне лісове господарство 
 ОСГ - особисте селянське господарство 
 ПВ - постійний вплив 

 ТВ - тимчасовий вплив 
 КмВ - кумулятивний вплив  
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Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, 
його зв'язок з іншими документами державного планування 

1.1. Процес розробки проекту “ Детальний план території для будівництва 
гілки залізничної колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади” 

Замовником містобудівної документації детального плану території для 
будівництва гілки залізничної колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади є 
виконком Хустської міської ради. 

Вищезазначена містобудівна документація розробляється з врахуванням 

проектних пропозицій містобудівної документації обласного рівня – Схема планування 
території Закарпатської області, наявної містобудівної документації місцевого рівня – 
Генеральний план с. Сокирниця, План зонування с. Сокирниця, та документації що 

розроблена для суміжних територій – Генеральний план с. Бороняво, План Зонування 
с. Бороняво. Детальний план території для будівництва гілки залізничної колії в с. 
Сокирниця Хустської територіальної громади розроблено Приватним підприємством 

«Архітектура&K» на виконання Рішення №404 Хустської міської  ради  І сесії VІІІ 
скликання Хустської міської ради від 30. 06. 2021 р. 

Робота над проектом була розпочата у 2021 році. Враховуючи визначений графік 

виконання проектних робіт та терміни формування та надання звітної інформації 
місцевими, районними та регіональними управліннями збір, аналіз та обробка основних 
вихідних даних були розпочаті в середині 2021 р. Розгляд ескізу детального  плану 

території, згідно завдання на проектування та умов договору, був проведений під час 
робочих зустрічей авторів проекту із представниками замовника в липні - серпні 2021 
року. 

На виконання Закону України про регулювання містобудівної діяльності,  
детальний план території та звіт про стратегічну екологічну оцінку,  повинні  пройти 
громадські слухання, інформаційна довідка документу державного планування повинні 

бути оприлюднені на офіційному WEB ресурсі, інформативному місцевому ресурсі 
газети "Вісник Хустщини" та інформаційних стендах Хустської міської ради, для 
ознайомлення громади, акумулювання пропозицій та зауважень згідно чинного 

законодавства України, графічні матеріали повинні бути представлені в 
адміністративній будівлі міської ради (відділ містобудування та архітектури).  

Звіт розроблений згідно з Законом України Про стратегічну екологічну оцінку, та 

“Методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування”, затвердженим наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів від 10.08.2018р. № 296. 

 

1.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 
розроблення проекту детального плану території для будівництва гілки 

залізничної колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади та здійснення 
СЕО 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту 
«Детальний план території для будівництва гілки залізничної колії в с. Сокирниця 
Хустської територіальної громади» повинен бути розроблений проект Заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки який має бути оприлюднений 
замовником в засобах масової інформації. Також Заяву Про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки документу державного планування необхідно розмістити 

на офіційному сайті Закарпатського департаменту екології та природних ресурсів та 
департаменту охорони здоров'я. 
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1.3. Зміст і основні цілі детального плану території та його взаємозв'язок з 
іншими планами та програмами 

За обсягом та змістом проект «Детального план території для будівництва гілки 
залізничної колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади» відповідає діючому 
законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних 

норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН 
Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

Метою розробки є визначення параметрів забудови для будівництва (відновлення) 
гілки залізничної колії, в межах території, яка розглядається детальним планом. Вибір 

майданчика будівництва (відновлення під’їзної колії) проведено з урахуванням 
розглянутих варіантів можливого розміщення, техніко-економічних міркувань з 
урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-

економічного розвитку району. Відновлення залізничного товарного руху колією 1520 
мм. зменшить автомобільний вантажопотік на автодорогу національного значення Н 09 
(Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів),  

чим забезпечить зменшення навантаження на покриття проїжджої частини, та викидів 
забруднюючих речовин в повітря.  

Головний в’їзд - виїзд на проектовану територію передбачається з північної 

сторони з існуючої автомобільної асфальтованої дороги місцевого значення, яка на 
заході примикає до автомобільної дороги національного значення Н 09. Залізничне 
сполучення передбачається з південної сторони території через проектну під’їзну  

залізничну колію що буде  використовується ПАТ «Закарпатнерудпром» для власних 
потреб, яку передбачається приєднати до існуючої державної залізниці регіональної 
філії «Львівська залізниця АТ «Укрзалізниця». В межах території, яка розглядається 

детальним планом, передбачається будівництво та влаштування наступних проектних 
будівель та споруд:  

будівництво (відновлення) залізничної під’їзної колії; 

майданчик для завантаження; 
залізничну вагу; 
влаштування мобільного блок-контейнеру адміністративно-побутового 

призначення для працівників;   
Ділянки вільні від забудови та твердого покриття передбачається озеленити 

зеленими насадженнями спеціального призначення. 

Територія детального плану в межах робіт, орієнтовною площею 12,00 га, 
розташована на території Хустської територіальної громади Закарпатської області на 
даний час вільна від забудови (використовувалась для колії). Ділянка межує: - з півночі 

— із територією загального користування транспортної інфраструктури (автодорога 
місцевого значення)  - з заходу та північно-західної сторони — із територією 
виробничого призначення Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокирницький 

цеолітовий завод» та територією водного фонду призначеної для рибогосподарських 
потреб ПРАТ "ЗАКАРПАТСЬКА РС"; - з півдня — із територією транспортної 
інфраструктури – «Львівська залізниця АТ «Укрзалізниця»; - зі сходу та південно-східної 

сторони — із територією приватного сектору яка наданий час використовується для 
ведення особистого селянського господарства.  

Документом державного планування визначається функціональне та цільове 

призначення земельних ділянок, на території с. Сокирниця, будівництво споруд 
транспортної інфраструктури, визначення планувальних обмежень, червоних ліній. 

Документом обґрунтовується необхідність розвитку інженерної інфраструктури, 

упорядкування містобудівної концепції, розміщення об’єктів містобудування та їх 
впорядкування в с. Сокирниця, керуючись ст.8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації» п.42 статті 26 
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Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Детальний план території розроблений на топографічній зйомці, з уточненням та 

збереженням в значній мірі існуючої ситуації частини с. Сокирниця містить прогностичні 
рішення щодо функціонального використання частини території села, враховує 
національні, регіональні та місцеві програми розвитку, а також галузеві стратегії та 

плани, що мають відношення до даної території. 
 

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля та здоров'я 
населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації 
та результатів досліджень. Прогнозні зміни цього стану, якщо 
документ державного планування не буде затверджено. 

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 державну політику у сфері охорони здоров'я. Основними джерелами 

інформації були: щодо екологічної ситуації в регіоні - Доповідь про стан навколишнього 
природного середовища Закарпатської області Департаменту екології та природних 
ресурсів Закарпатської ОДА, щодо основних показників здоров'я  населення в 

Хустському районі та с. Сокирниця - статистичні дані Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». В процесі роботи були 
проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються 

суб'єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища села 
та регіону. Використані дані регіональних галузевих управлінь, комунальних служб та 
відділів Хустської ТГ, інформація окремих підприємств, наукові звіти та публікації.  

Були оцінені існуючий стан довкілля та його ймовірний перспективний стан, якщо 
проект державного планування не буде впроваджений (тобто нульова альтернатива). 
Основні екологічні особливості території, що оцінюється, описані нижче: 

 
2.1. Повітряний басейн 

Одним із визначальних чинників стану атмосферного повітря території є її 

метеорологічні умови, що визначаються умовами розсіювання шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі села Сокирниця. У селі відсутня розвинута система стаціонарних 
постів моніторингу якості повітря.  

Тому рівень забруднення атмосферного повітря оцінюється на основі 
моніторингових спостережень, що проводить  Закарпатський обласний центр з 
гідрометеорології,  за даними якого пункти спостереження за забрудненням 

атмосферного повітря, розташовані тільки в м. Ужгород. 
Крім того, проводились дослідження атмосферного повітря в деяких населених 

пунктах Хустського району де було відібрано 36 проб шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі на вміст азоту діоксиду, оксиду вуглецю, аміаку (1 ГДК). 
Перевищень ГДК шкідливих речовин не виявлено. 

Таким чином стан атмосферного повітря можна вважати задовільним, оскільки 

показники забруднення повітря у місцях потенційного ризику по основних 
забруднюючих речовинах не перевищують ГДК.  

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела 
викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від 

пересувних джерел викидів. 
Протягом 2020 року відбулося незначне зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. Обсяги 

забруднюючих речовин, які надійшли у повітряний басейн у 2020 році від стаціонарних 
джерел забруднення, за даними Головного управління статистики, зменшились в 
порівнянні з 2019 роком на 10,8% і складають 3,3 тис.тонн проти 3,7 тис.тонн у 2019  

році. Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин 28,9% складають речовини, 
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що належать до парникових газів, зокрема, метан. Крім того, 0,2 млн.т становлять 
обсяги викидів діоксиду вуглецю. 

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

Райони та міста з найбільш 

забрудненим повітрям 

Райони та міста з найбільш чистим 

повітрям 

Всього по області 93,26%   

Хустський 4,72% м.Хуст 0,58% 

В середньому по області одним підприємством у 2020 році було викинуто в 
атмосферу 19,8 т забруднюючих речовин.  

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні АТ 
"Закарпатгаз" та магістральних газопроводів Закарпатського обласного лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів, конкретніше від кількості об’ємів 

перекачаного цими підприємствами газу. 
Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення  характеризуються даними економічної та промислової 

діяльності, видами викидів, а також у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 
Дані охоплюють 2020р. у порівнянні з 2019р.  

 

Викиди забруднюючих речовин  в атмосферу від стаціонарних джерел 
забруднення  за видами економічної діяльності у 2020 році 

№ 
з

/п 

Види економічної  
діяльності 

Кількіс
ть 

підприємств
, які мали 
викиди, од 

Обсяги 
викидів  

Вики
нуто в 

середньо
му одним 
підприємс
твом, тонн 

т
ис.т 

у
 % до 
2019р. 

1 Усі види економічної діяльності 167 3,3 89,2 19,8 

 у тому числі:     

1. 
добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
 

5 0,1 192,9 22,9 

2. переробна промисловість 40 0,5 85,9 13,1 

3. 

транспорт,  складське 
господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 24 1,9 84,4 81,1 

4. 
охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 32 0,1 81,2 2,5 

5. освіта 17 0,1 68,5 3,7 

6. 
постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 3 0,0 62,1 6,6 

7. інші види діяльності 46 0,6 109,6 12,3 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
від стаціонарних джерел забруднення у 2020 році 
 Обсяги 

викидів, тонн 
Збільшення 
(зменшення) 
викидів  проти 
2019р., тонн 

У % до 
2019р. 

Викинуто в 
середньому одним 
підприємством, 
тонн 

2020 2019 

Всього по області 
3312,1 

3711,7 
–399,6 

8
9,2 19,8 

м.Хуст 
30,8 30,2 

0,6 
1

02,0 4,4 

Хустський 
295,4 159,1 

136,3 
        
185,6 59,1 

 
Динаміка викидів забруднюючих  речовин в атмосферне повітря  
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від стаціонарних джерел забруднення у регіоні по  
окремим населеним пунктам, тис.т  

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всього, 7,7 3,87 4,42 4,9 3,20 3,97 3,71 3,31 

м.Хуст 0,03 0,02 0,03 0,0 0,01 0,01 0,03 0,03 

Хустський 0,1 0,12 0,18 1,2 0,13 0,30 0,16 0,30 

 

Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому 
числі по найпоширеніших речовинах(пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид 

вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн 

Н
а

с
е

л
е

н
і 
п
у
н

кт
и
 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

р
а

зо
м

 в т.ч. 

р
а

зо
м

 в т.ч. 

р
а

зо
м

 в т.ч. 

п
и

л
 

д
іо

кс
и

д
 

с
ір

ки
 

д
іо

кс
и

д
 

а
зо

ту
 

о
кс

и
д

 
в
у
гл

е
ц

ю
 

п
и

л
 

д
іо

кс
и

д
 

с
ір

ки
 

д
іо

кс
и

д
 

а
зо

ту
 

о
кс

и
д

 

в
у
гл

е
ц

ю
 

п
и

л
 

д
іо

кс
и

д
 

с
ір

ки
 

д
іо

кс
и

д
 

а
зо

ту
 

о
кс

и
д

 

в
у
гл

е
ц

ю
 

м.Ху
ст 

0,278 
0,0
53 

0,0
11 

0,0
37 

0,0
76 

0,030
2 

0,010
8 

0,000
9 

0,001
1 

0,007
5 

0,0
31 

0,01
2 

0,002 0,003 
0,0
09 

Хуст
ський 

1,1
23 

0,0
07 

0,0
00 

0,3
82 

0,4
58 

0,159
1 

0,005
9 

0,001
3 

0,044
6 

0,008
4 

0,2
95 

0,00
7 

0,001 0,002 
0,0
02 

Разо
м по 
обла

сті 

3,9
72 

0,3
37 

0,1
71 

0,6
77 

0,9
95 

3,711
7 

0,339
9 

0,158
2 

0,936
9 

1,267
6 

3,3
12 

0,30
6 

0,175 0,644 
1,0
72 

Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області продовжує 
і надалі залишатися автотранспорт, викиди від якого в 2015 році склали 91,9 % від 

загального обсягу викидів. За останні роки значно виросла кількість автомобільного 
транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, що є вагомим джерелом у 
забрудненні атмосферного повітря.  
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Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря у 2019 році 

Назва забруднюючої 
речовини 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
стаціонар
ними 
джерелам
и 

пересув
ними 
джерела
ми 

стаціона
рними 
джерела
ми 

пересу
вними 
джерел
ами 

стаціона
рними 
джерела
ми 

пересув
ними 
джерела
ми 

1 2 3 4 5 6 7 

Викиди 
забруднюючих речовин, 
усього, тис. т 

3,9 * 
3,

7 
* 

3,
3 

* 

у тому числі: 
метали та їх сполуки 

0,0
01 

* 
0,

001 
* 

0,
001 

* 

стійкі органічні 
забруднювачі 

0,0
01 

* 
0,

001 
* 

0,
001 

* 

оксид вуглецю 
0,9

4 
* 

1,
3 

* 
1,
1 

* 

діоксид та інші 
сполуки сірки 

0,1
7 

* 
0,

2 
* 

0,
2 

* 

сполуки азоту 
0,7 

* 
1,

0 
* 

0,
7 

* 

з них оксид азоту 
0,0

2 
* 

0,
026 

* 
0,
0 

* 

речовини у вигляді 0,3 * 0, * 0, * 

 

Рис.2.1.1.1. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря в Закарпатській області за 2020рік
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суспендованих твердих 
частинок 

4 3 3 

неметанові леткі 
органічні сполуки 

0,2
8 

* 
0,

2 
* 

0,
1 

* 

метан 1,5 * 
0,

7 
* 

0,
9 

* 

інші 
0,0

5 
* 

0,
0 

* 
0,
0 

* 

Крім того, діоксид 
вуглецю  (млн т) 

0,2 * 
0,

3 
* 

0,
2 

* 

* Показник не передбачений планом державних статистичних спостережень. 
 
Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по 

Закарпатській області розподіл за чистотою повітря наступний: Хустсський район з 
найбільш забрудненим повітрям становить – 7,48%, м. Хуст з найбільш чистим повітрям 
становить – 0,31%. 

Найближчим до території ДПТ з підприємств, які здійснюють організовані викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, є ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод". 
викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час роботи двигунів гірничої 
техніки та автотранспорту; неорганізовані викиди пилу ґрунтових порід, що буде 

утворюватися в процесі розкривних та видобувних робіт в радіусі роботи гірничої 
техніки та під час завантаження порід на автотранспорт, викиди під час проведення 
буро-вибухових робіт 1-2 рази в рік, викиди під час проведення ремонтно-
профілактичних робіт, що передбачають роботи із зварювання та різки металів (в разі 

виконання таких робіт). Цей вплив матиме локальний і тимчасовий характер. 
Розрахунковий сумарний викид по всіх забруднюючих речовинах складе - 65,9899 т/рік 
(10,7605 г/с). Результати програмного розрахунку показали, що максимальні приземні 
концентрації (із урахуванням фонового забруднення атмосфери - 0,4 частки ГДК) ЗР, 
викид яких має місце на території проектованого Сокирницького кар’єру з видобування 

цеоліту, не перевищують нормативних вимог - величину граничнодопустимої 
концентрації для населених пунктів. 

 
2.1.1. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за видами економічної 

діяльності) 

№ 
п

/п 

Підприємство - 
забруднювач 

Відомч
а 

приналежніс
ть 

Валовий 
викид, тис. т 

Змен
шення/- 

збіль
шення/+ 

Причин
а 

зменшення/ 
збільшення 

20
20р. 

20
19р. 

1 
Акціонерне 

товариство "Закарпатгаз" 

ТОВ 
"ОПЕРАТОР 

ГТС 
УКРАЇНИ" 

0,
395 

0,
405 

-
0,010 

Зменш
ення об'ємів 
перекачки 

газу 

5 

Компресорна 
станція Хуст, 

Закарпатського лінійного 
виробничого управління 

ТОВ 
"ОПЕРАТОР 

ГТС 
УКРАЇНИ" 

0,
285 

0,
148 

0,136
86 

Збільш
ення об'ємів 
перекачки 

газу 

 

2.1.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 
За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, пункти 

спостереження за забрудненням атмосферного повітря, розташовані тільки в м. 

Ужгород. 
У 2020 році на території Закарпатської області транскордонних забруднень 

атмосферного повітря не виявлено. 
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Планована діяльність ТОВ «Сокирницький цеолітний завод» не спричиняє 
шкідливого транскордонного впливу і не зачіпає території сусідніх держав. Підстави для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 
2.1.3. Якість атмосферного повітря в населеному пункті. 

Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі представлено в 
табл 
Речови
на 

Клас 
небе
з-
пеки 

Кількіст
ь міст, 
охоплен
их 
спостер
е-
женням
и 

Середн
ьо-
річний 
вміст, 
мг/м3 

Середн
ьо-
добові 
ГДК 

Макси-
мальн
ий 
вміст, 

м
г/м3 

Макс
и-
маль
но 
разов
і 

Г
ДК 

Частка міст 
(%), де 
середньорічни
й вміст 
перевищував: 

Частка міст 
(%), де 
максимальний 
разовий вміст  
перевищував: 

1 
Г

ДК 

5 
Г

ДК 

1
0 

Г
ДК 

1 
Г

ДК 

5 
Г

ДК 

1
0 

Г
ДК 

Основні забруднюючі речовини 

Пил 3 1 0,08 0,15 0,66 0,5    /1   

Діоксид 
сірки 

3 1 0,011 0,05 0,16 0,5       

Діоксид 
азоту 

3 1 0,054 0,040 0,266 0,200 1
/1 

  /1   

Оксид 
вуглецю 
(ІІ) 

4 1 1,07 3 2,94 5       

Специфічні забруднюючі речовини 

Сірчана 
кислота 
та    
розчинні 
сульфат
и 

2 1 0,006 0,1 0,06 0,3       

Оксид 
азоту 

3 1 0,035 0,06 0,242 0,4       

 
2 1 0,006 0,003 0,041 0,035 /1   /1   

 

 
 
2.1.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гама-випромінювання у повітрі 
проводиться Закарпатським центром з гідрометеорології на 8 стаціонарних постах 
спостереження. Аналізування потужності експозиційної дози у повітрі показало, що 

перевищень рівня дії згідно з НРБУ-97 для ПЕД, який складає 30 мкР/год, не 
спостерігалось . 

 

Середньомісячні значення радіаційного фону за 2020р. МкР/год  

Назва нас. 
пункту, де знах. 
метеостанція 

Місяці 2020 року 

с
іч

е
н
ь
 

л
ю

ти
й
 

б
е
р
е
зе

н
ь
 

кв
іт

е
н
ь
 

тр
а
в
е
н
ь
 

ч
е
р
в
е
н
ь
 

л
и
п
е
н
ь
 

с
е
р
п
е
н
ь
 

в
е
р
е
с
е
н
ь
 

ж
о
в
те

н
ь
 

л
и
с
то

п
а
д
 

гр
у
д

е
н
ь
 

м. Хуст 
1

1 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

1 
1

2 
1

1 
1

1 
1

2 
1

1 
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2.1.5. Використання озоноруйнівних речовин  
Вплив озоноруйнівних речовин на довкілля є загрозою здоров’ю для населення та 

біосфери. Як свідчать спостереження, за загальним вмістом озону над територією 
України, за останні 10 років товщина озонового шару зменшилась приблизно на 5 %.  

Руйнування озонового шару відбувається внаслідок таких причин: 

– активне функціонування хімічної промисловості; 
– використання азотних добрив; 
– хлорування питної води; 

– використання фреонів; 
– спалювання ракетного палива двигунами літаків; 
– утворення смогу у великих індустріальних містах. 

У разі підвищення УФ-фону (ультрафіолетового фону) знижується врожайність 
багатьох культур, розвиваються серйозні захворювання людей і тварин, збільшується 
кількість шкідливих мутацій. Збільшення інтенсивності УФ-випромінювання призводить 

до додаткової генерації озону у приземних шарах атмосфери та підвищенню 
концентрації інших потенційно шкідливих оксидантів.  

Озон в стратосфері виникає під впливом ультрафіолетового випромінювання 

Сонця. Але цей "корисний" озон поступово руйнується в результаті виробничої 
діяльності людини, коли в атмосферу викидаються речовини, що руйнують озон, а 
саме: хлорфторвуглеці, гідрохлорфторвуглеводні, галогени, бромистий метил, 

чотирихлористий вуглець і метилхлороформ. Ці речовини застосовувалися і зараз ще 
застосовуються в холодильниках, піноутворювачах, вогнегасниках, розчинниках, 
пестицидах і аерозольних розпилювачах. Випущені в атмосферу, ці речовини 

руйнуються дуже повільно, іноді роками та поступово з тропосфери переходять в 
стратосферу. Там вони руйнуються інтенсивними УФ променями з вивільненням 
молекул хлору і брому, які в свою чергу руйнують "корисний" озон. Підраховано, що 

один атом хлору може зруйнувати мільйон молекул озону. 
Спостереження за станом озонового шару ведеться в Україні на 6-ти 

озонометричних станціях, розташованих в містах Борисполі, Києві, Львові, Прилуках, 

Сімферополі та Тернополі. 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 року №256 "Про 

затвердження програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних 

речовин на 2004-2030 роки", більша частина підприємств Закарпатської області 
здійснює комплекс заходів щодо припинення використання озоноруйнівних речовин в 
усіх сферах господарства та використання озононебезпечних речовин.  

Аналогічна ситуація стосується експорту, імпорту озоноруйнівних речовин, 
ввіз/вивіз яких потребує ліцензію на експорт та імпорт речовин, зазначених у додатках 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109 " Про затвердження 

переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік". 
Ліцензії видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі 
погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається 

Мінприроди України в установленому цим органом порядку 
Інформацію щодо використання суб’єктами господарювання озоноруйнівних 

речовин та їх замінників, що регулюються Монреальським протоколом представлено в 
Таблиці  

 
Використання суб’єктами господарювання озоноруйнівних речовин та їх  

замінників, що регулюються Монреальським протоколом 

п/п 
Найменуванн

я суб’єкта 
господарювання 

Адреса 

Холодильні 
установки, системи 
кондиціонування, 

пожежегасіння 
(кількість; термін 

експлуатації) 

марка 
заправленого 

ОРР та 
кількість 

1 
ПП Браєр 

м. Хуст, вул. І.Франка, 199, тел. 
43209 

Холодильні установки:  

5 шт. (6-19 років) R-22  31 кг 
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2 
ВАТ "Хуст-хліб" м. Хуст, вул. Вайди, 7, тел. 43455 

Холодильні установки:  

1 шт. (5 років) R-22  1,5 кг 

3 ЗАТ "Хустський 
м'ясокомбінат" 

м. Хуст, вул. І.Франка, тел. 43612 
Холодильні установки:  

2 шт. (25 років) R-22  44 кг 

4 
ПП Томищ м. Хуст, вул. І.Франка 

Холодильні установки:  

1 шт. (6 років) R-22   13 кг  

5 
ЗТП "Чайка" Хустський р-н, с. Бороняво  

Холодильні установки:  

2 шт. (15 років) R-12  18 кг 

 

2.1.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття 
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у сфері охорони атмосферного 

повітря здійснюється згідно Законів України "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення", "Про охорону атмосферного повітря", "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Державних санітарних правил 
охорони атмосферного повітря населених місць"  ДСП -201-97.   

Так, протягом 2020 року на маршрутних постах спостереження в містах та 
населених пунктах Закарпатської області відібрано 1324 проб атмосферного повітря 
для проведення лабораторних досліджень, із них 319 проб відібрано в сільських 

населених пунктах 
.  

Характеристика постів спостереження за забрудненням  

атмосферного повітря в Закарпатській області за 2020 рік 

Назва міст і районів 

Кількість постів 
спостереження 

Кількість спостережень 

стаціонарних маршрутних стаціонарних маршрутних 

Хустський р-н – 5 – 116 

Всього  – 55 – 1324 

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 
джерел за 2020р. пояснюється зменшенням кількості вантажоперевезень та пасажирів. 

Враховуючи вплив різних галузей економіки на атмосферне повітря, можна 

зробити загальний висновок, що основний вплив на якість повітря відбувається в межах 
сельбищної території, через вплив автотранспорту, що спричиняє також ризики 
шкідливого впливу на здоров'я населення. Тому проблема забруднення повітря 

автотранспортними вважається пріоритетною і її вплив на розвиток населеного пункту 
розглядається як негативний. Будівництво (відновлення) підїзної колії, дозволить 
зменшити вантажообіг автотранспортом, завдяки перевезенню ж/д вагонами, це 

позитивно вплине на якість повітря в населеному пункті. 
2.1.7. Фізичні фактори впливу на середовище 
Основним чинником впливу акустичного забруднення на мешканців села є 

автомобільний, залізничний види транспорту (до 80 відсотків шумового 
забруднення).  

Основними джерелами шуму на території прилеглій до ДПТ є:  

 залізничні колії;  
 обладнання ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод";  
 автомобільний транспорт мешканців села Сокирниця. 

 
Ймовірний майбутній розвиток, якщо детальний план  не буде 

впроваджений. 

У Програмі Хустської міської територіальної громади на 2022 рік однією з головних 
цілей є покращення стану навколишнього природного середовища; забезпечення 
сталого розвитку населеного пункту. У випадку, якщо проект детального плану не буде 

затверджений, враховуючи його коригування та альтернативи, дані стратегічні цілі не 
будуть досягнуті, що призведе до зниження якості екологічних показників стану 
довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення. Водночас, якщо проект 

детального плану не буде впроваджений, а нові рішення щодо розбудови ж/д  мережі 
для зменшення транзиту втотранспортом не будуть реалізовані, вплив транспорту на 
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атмосферне повітря і здоров'я населення буде значно зростати, що знизить рівень 
комфортного проживання в цих районах.  

2.2. Водні ресурси та їх використання 
Гідрографічну мережу території с. Сокирниця представляє р. Тиса, (басейн 

Дунаю), що протікає по дотичній у південній частині сільської ради. За класифікацією 

відноситься до великих річок, нормативна прибережна захисна смуга складає 100 м. 
Підтоплення річки спостерігається при паводках. Крім того через територію с. 
Сокирниця,  протікають малі річки р.Байлова та р. Помийниця, прибережна захисна 

смуга складає 25 м. На території сільскої ради наявна мережа меліоративних канав з 
відповідними смугами відведення 6 та 8 м. Також біля території ДТП та території с. 
Бороняво  наявна система штучних водойм передбачена  для рибогосподарських 

потреб з водоохоронною зоною – 50 м. 
Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками 
У 2020 році лабораторією Держпродспоживслужби в Закарпатській області з 

джерел централізованого водопостачання за фізико-хімічними показниками було 
досліджено 353 взірців питної води, із них 16 взірців не відповідали вимогам діючих 
нормативів, що становить 4,53 %. Із джерел децентрацілованого водопостачання було 

досліджено 617 взірців, із них 15 взірців не відповідали санітарно-гігієнічним 
нормативам, що становить 2,43 %. 

 Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів 

Лабораторія Державної екологічної інспекції у Закарпатській області та 
лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР річки Тиса не здійснюють гідробіологічну 
оцінку якості вод та стан гідробіоценозів.  

Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію 
В 2020 році за мікробіологічними показниками з джерел централізованого 

водопостачання було відібрано та досліджено 349 взірців питної води, із них 26 взірців 

не відповідали вимогам діючих нормативів, що становить 7,45 %. Із джерел 
децентралізованого водопостачання було відібрано та досліджено 475 взірців питної 
води, із них 50 взірців не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам, що становить 

10,5 %.  
Радіаційний стан поверхневих вод 
Гамма-спектрометричні вимірювання поверхневих вод на вміст радіоцезію-137 в 

Закарпатській області здійснює Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса на 5-
ти створах спостереження. За результатами радіометричних вимірювань проб води, 
питома активність радіоцезію-137 у створах спостережень річок області значно нижча 

за допустимі рівні та з року в рік практично не змінюється.  
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати про коливання 

показників гідрохімічного стану поверхневих вод річки Тиси, що зумовлено низкою 

антропогенних факторів, серед яких є і промислові та господарсько-побутові стічні 
води. Освоєння заплавних територій також впливає на якісний стан вод через змив 
агрохімічних засобів з орних земель. Це доводить важливість відновлення та 

збереження якості вод Тиси, формування нових програм міжнародної співпраці в галузі 
регулювання екологічного стану басейну верхньої Тиси. Особливу увагу слід приділити 
притокам р.Байлова та р. Помийниця, в басейнах яких є промислові підприємства, що 
створюють екологічний тиск на р. Тиса. 

 
2.2.1. Транскордонне забруднення поверхневих вод 
Протягом 2019 - 2020 р. в басейні р. Тиса на території с. Сокирниця Хустської 

територіальної громади, надзвичайних забруднень транскордонного характеру, які б 
призвели б до погіршення якості води, не відбулося. Але річка Тиса протікає по 
території декількох районів Закарпатської області та території сусідніх держав Румунії 

та Угорщини що при надзвичайних та техногенних проявах може мати місце 
транскордонне забруднення. 
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2.2.2. Використання водних ресурсів. 

Розвідані експлуатаційні запаси питних підземних вод становлять: 
для м. Хуст  та навколишніх населених пунктів — 27,36 тис.м3/добу; 
Водопостачання 

Джерелом водопостачання населення с. Сокирниця служать приватні свердловини 
та шахтні колодці. Централізоване водопостачання прокладено не по всіх вулицях. 
Село Сокирниця розташоване в межах Закарпатського артезіанського басейну 

пластових вод. Основним джерелом водопостачання є водоносний горизонт в 
алювіальних верхньочетвертинних відкладах. Характеризується значною потужністю та 
якісним станом води. Водовміщуючими породами є валунногалечні, галечні та гравійно-

галечні відклади з піщаним заповненням. Потужність горизонту біля 31,0 метра. 
Глибина експлуатаційних свердловин 21-52 метри. Водовіддача від 6 до 60 м3/добу. 
Тип води гідрокарбонатнокальцієвий з мінералізацією 0,2-0,4 г/л. Санітарний стан 

водоносного горизонту в цілому задовільний. Визначення кадастрових запасів по 
категоріям А+В+С1 проводилось 1973 році (Протокол ДКЗ №8540): А – 10 тис м3 /добу, 
В - 20 тис м3 /добу. Гідрогеологічні особливості території сприятливі для розвитку 

широкого централізованого водопостачання. Води гідрокарбонатно-кальцієвого складу. 
Відносяться до прісних, м’які. Мінералізація не перевищує 0,2-0,4 г/дм3 . Дебіти 
свердловин до 60 м3 /год. Для широкого централізованого водопостачання не 

обмежені. Перспективними можуть слугувати підруслові води долини р. Тиси. 
Організація централізованого водозабору потребує розробки спеціалізованого проекту 
«Схеми водопостачання …», а також визначення зон санітарної охорони та 

обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів 
Водовідведення 
Каналізування с. Сокирниця здійснюється  за рахунок локальних очисних споруд 

(септиків та фільтруючих колодязів. Деякі підприємства  (в т.ч. будинок культури, 
школа)  та окремі садиби забезпечені очисними спорудами глибокої біологічної очистки 
типу Biotal 3-8.  Центалізоване відведення побутових і виробничих стічних вод відсутнє. 

Каналізування житлової забудови не здійснюється. Нечистоти з території житлової 
забудови знешкоджуються на присадибних ділянках та частково вивозяться по угоді з 
комунальною службою міста Хуста  

Система дощової каналізації. 
На сьогодні у селі Сокирниця практично відсутня дощова каналізація крім 

центральної частини населенного пункту, де вона побудована на локальних ділянках. В 

основному відведення дощових та талих вод здійснюється поверхневим способом: по 
вулицям та по рельєфу до існуючих, струмків, р.Байлова. р.Помийниця. 

Потенційні джерела забруднення водних ресурсів. 

Поверхневі водойми в межах населеного пункту отримують навантаження через 
відсутність зливової мережі та очисних споруд на їх випусках, замуленість водойм, 
поширення стихійних смітників в заплавних територіях  струмків. Частина 

дворогосподарств обладнані локальними очисними спорудами біологічної очистки 
стічних вод з подальшим доочищенням у фільтруючих колодцях. Переважна частина 
садибної забудови не каналізована, мешканці користуються вигребами, або 
фільтруючими колодязями без попередньої очистки на ЛОС.  

Додатковим суттєвим фактором, що обумовлює незадовільний екологічний стан 
водних об'єктів є багаторічне антропогенне навантаження на екосистему струмків та 
річки Тиси через проведення великих об'ємів меліоративних (осушувальних), 

русловипрямних (дренажні канали), берегозахисних та днопоглиблювальних робіт, в 
результаті чого було суттєво змінено природний гідрологічний режим струмків та річки 
Тиса. В кінцевому результаті це спричинило негативний ефект на екологічний стан 

водних екосистем. Основною причиною незадовільного стану водних об'єктів та 
прибережних ділянок струмків є уповільнений водообмін і застійні явища у водоймах та 
каналах та їх обмілілих ділянках, через що водойми у заплавах річок в літній період 
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зазнають інтенсивних евтрофікаційних процесів з існуванням постійної загрози розвитку 
синьо- зелених водоростей та промерзання взимку і значно послаблює природну 

здатність водойм до самоочищення. Окрім того існує певний вплив господарської 
діяльності біля водних обєктів, який насамперед полягає у забрудненні водних ресурсів 
та засміченні берегів. 

Оскільки джерелом водопостачання населення с. Сокирниця служать свердловини 
у майбутньому, без вжиття заходів для зменшення техногенного навантаження на водні 
екосистеми, адаптації до змін клімату, продовжиться тенденція до зниження якості води 

річок. Адже природна здатність річок до самоочищення залежить в тому числі від 
загального річного водного стоку на площі водозбірного басейну річки, який протягом 
останніх 10 років мав тенденцію до скорочення. 

Можна зробити висновок, що через відсутність системи збору дощових вод, 
відсутність або неефективна робота локальних очисних споруд, що здійснюють скиди 
зворотних вод у р Байлова, р Помийниця та р. Тису в мажах її басейну, а також 

уповільнений водообмін і застійні явища на ділянках водойм призводять до постійного 
забруднення поверхневих вод, що підвищує ризики захворювань, що передаються 
водою при рекреаційному використанні водойм в неорганізований місцях. Ця проблема 

є актуальною як для с. Сокирниця так і для інших населених пунктів в межах басейну р. 
Тиса та потребує вирішення. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект детального плану не буде 

впроваджено. 
Якість поверхневих вод - Враховуючи, що протягом останнього періоду часу якість 

води річки Тиса за сукупністю гідробіологічних показників ІІ класу – «добрий стан» за 

вмістом дечких металів ІІІ класу – «задовільний стан» по забрудненню води, в 
найближчому майбутньому цей стан залишатиметься таким і надалі. При змінах певних 
чинників  в межах басейну ріки можливе подальше погіршення ситуації. Це зумовлено 

такими факторами: порушення природного гідрологічного режиму струмків та річки 
Тиси, зменшення їх природної здатності до самоочищення через несанкціонований 
видобуток природного будівельного матеріалу (гравію та піску), проведення 

неузгоджених об'ємів русловипрямних робіт та їх неефективність в останні роки через 
неналежне їх утримання (ремонт, переоснащення тощо); відсутність розвиненої 
системи збору дощових вод, відсутність каналізування населеного пункту; 

безконтрольне скидання сміття та побутових відходів до місць які для цього 
непередбачені, можливе потрапляння забруднюючих речовин з промисловими 
відходами малих підприємств.  

2.3. Ґрунтове середовище та земельні ресурси 
2.3.1. Ґрунтове середовище 

За агроґрунтовим районуванням України територія в межах детального плану 
знаходиться на території с. Сокирниця входить до агроґрунтового району – 
Закарпатської низовини. В межах території забудови на воднольодовикових відкладах 

сформувалась зона КПЗ – зона буроземів опідзолених оглеєних закарпатського 
передгір’я до 125–400 м. Рівень родючості ґрунтів невисокий через їх слабку 
структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. 

Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами 
протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює 
потребу в їх зрошенні. 

  Згідно звіту про геологічну, гідрогеологічну та інженерно-геологічну будову 
території детального плану відносяться до Солотвинської западини Закарпатського 
прогину, в межах якої широко розповсюджені моласові відклади неогенового віку, які 

перекриті сучасними (четвертинними) алювіальними відкладами. Верхи розрізу 
неогенових молосових відкладів представлені Тересвинською свитою. 

Тересвинська світа представлена зеленувато-сірими ріодацитовими туфами з 

пачкою (до 30м) аргілітів в середній частині, що залягають на нижче розташованих 
аргелітах солотвинської світи, та аргілітами темно-сірими, сірими вапнистими з 
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прошарками алеворотів (0,05-0,1 м) та пісковиків (до 1м.). Потужність Тересвинської 
світи складає 510-900 м, а в районі детального плану 640 м. 

Аргеліти визначають вигляд світи. Вони сірі да темно-сірих або зелено сірі, мякі, 
переважно вапнисті з густиною 2, 52 г/см2,питомим опором 50 ом.м. 

Пісковики кварцові, олігоміктові, дрібно- та середньозернисті з базальним 

глинистим або вапнисто- глинистим цементом.  
Туфи псамітові, та пелітові кристало та вітрокристалітичні ріодацитові, світло-сірі, 

зеленкуваті, дуже часто цеолітизовані (морденіт, кліноптілоліт). 

Конгломерати різногалечні до валунних, в гальці переважають пісковики 
карпатського флішу, кварц, уламки порід з Пенінської та Мармароської зон. 

Вище по розрізу відклади Тересвинської світи перекриваються алювіальними 

четвертинними (голоценові) відкладами. 
Алювілюальні відклади складають заплаву водотоків. Вони представлені 

галечником з валунами, різнозернистими пісками, супісками, суглинками. В більшості 

рік спостерігається дві заплави: низька (до 0,5-1м) та висока (до 1,5-2,5 м.). Низькі 
заплави складені сучасними русловими відкладами, а в високих нерідко відзначаються  
і сучасні грунти потужністю до0,15-0,3 м. Загальна потужність голоценового алювію від 

1-2 м в горах до 10-30м на рівнині. 
В свою чергу алювіальні відклади покриваються глинами і суглинками потужністю 

від 0,5 до 3,5-4м. 

Сейсмічність. Згідно ДБН В.1.1-12 дана територія відноситься до зон інтенсивності 
струсів до 7 балів, глибина вогнищ землетрусів фіксується на глибинах 10 – 20 км. 

2.3.2. Земельні ресурси  

Територія в межах детального плану території становить – 12,00 га.  Територія 
знаходиться в с. Сокирниця на оклиці з північнозахідної сторони, та межує з територією 
с. Бороняво. Загальна площа земель в межах населеного пункту с. Сокирниця 

визначена у кількості – 1532,599 га. 
2.3.3. Екологічний стан ґрунтів та сільськогосподарстких угідь.  
Забруднення ґрунтів на території населеного пункту створюють несанкціоновані 

стихійні сміттєзвалища. Низький рівень екологічної освіти (свідомості населення), 
культури поводження з твердими побутовими відходами та відходами ремонтно-
будівельних робіт, відсутність можливостей утилізації ТПВ призводить до подальшого 

забруднення села та прилеглих територій. 
В межах села наявні порушені ділянки, що потребують рекультивації та 

благоустрою. Вони розташовані на північно-західній околиці населеного пункту. 

Землі в заплавах річки Байлова є землями приватної власності  та пайового фонду 
з цільовим призначенням переважно для ведення особистого селянського 
господарства.  

Стан сільськогосподарських угідь . 
Ефективність сучасного використання меліорованих заплавних земель 

проаналізована в рамках роботи з виконанням польових обстежень та візуальних 

обстежень.  
За останні роки внаслідок розпаювання меліорованих земель відбулось 

зменшення площ сільськогосподарських угідь, при цьому значні площі цих угідь не 

використовуються за цільовим призначенням. Багаторічне використання осушених 
земель спричинило їх швидку мінералізацію, виснаження, механічне спрацювання. 
Меліорація земель призвела до негативних результатів: майже половина площі 

осушених ґрунтів має підвищену кислотність, 21 % є дефляційно-небезпечними, 
близько 10% - перезволожені, 8,4% - засолені. Крім того, значні площі заболочуються, 
заростають чагарниками, бур'янами, шкідливими травами і стають малопродуктивними, 

утворюються осередки стихійних смітників. Бездіяльність власників земельних ділянок, 
призводить до загорання сухої трави та пожеж які перекидуються до заплави р. Тиса. 
Це негативно впливає на стан атмосферного повітря та спричиняє ризики захворювань 

серед населення як с. Сокирниця так і прилеглих населених пунктів. Вигорілі значні 
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ділянки стають практично непридатними для ведення сільськогосподарського 
виробництва, трансформуються у чагарники, які не використовуються у господарській 

діяльності та продовжують частково бути пожежонебезпечними. 
Внутрішньогосподарські канали, які знаходились на балансі водних господарств 

при передачі їх сільській раді втратили ефективного власника. В останні роки дані 

інженерні системи та споруди не отримували достатнього необхідного догляду за їх 
експлуатацією (поточний ремонт, реконструкція тощо), через що частина дренажних 
систем вийшли з ладу. 

Поки що відсутній механізм впливу на власників паїв, та земельних 
сільськогосподарських угідь який зобов'язав би їх підтримувати меліоративну мережу у 
задовільному стані. Процес передачі внутрішньогосподарської мережі на баланс 

комунальних служб населених пунктів триває, в результаті цього інженерна 
інфраструктура внутрішньогосподарських меліоративних систем знаходиться у вкрай 
занедбаному стані. 

Тому в даний час існує потреба в реконструкції мереж та споруд меліоративної 
системи та більш раціонального використання територій в межах населеного пункту, що 
в умовах зростання потреб містобудівного розвитку обумовлює потребу трансформації 

функціонального використання. 
Виходячи з оцінки поточного стану ґрунтового покриву та використання земельних 

ресурсів, можна виділити наступні ключові проблеми с. Сокирниця у цій сфері: 

- наявність стихійних смітників та порушених ділянок земель, що потребують 
рекультивації; 

- наявність значних площ, що зазнають підтоплення з локальними процесами 

заболочення та затоплення паводково-повеневими водами 1% та 10% забезпеченості; 
- значні за площею території неефективного сільськогосподарського використання, 

що періодично виступають джерелом природно-техногенної небезпеки та створюють 

ризики для здоров'я населення. 
Проблема інженерно-геологічних умов земель обумовлена як природними 

(ландшафтними, паводковими, зливовими дощами) так і антропогенними факторами 

(неефективна господарська діяльність, відсутність профілактичних заходів). Ця 
тенденція більш ймовірно залишиться такою і надалі у випадку, якщо не будуть вжиті 
належні заходи. Виконання заходів є особливо важливим для досягнення цілей та 

напрямків визначених низкою місцевих та регіональних програм та забезпечення умов 
сталого соціально-економічного розвитку села. Ця проблема вважається пріоритетною і 
її вплив на розвиток населеного пункту розглядається як негативна. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект оновленого детального плану 
не буде впроваджений. 

Відсутність детального плану з належним функціональним зонування території з 

визначенням певного цільового призначення, виконання низки заходів щодо інженерної 
підготовки та захисту території, більш ймовірно призведе до подальшого 
неефективного використання земель, поширення смітників та хаотичного освоєння 

територій. У той же час, існує високий ризик продовження процесів часткового 
повторного заболочування та підтоплення призаплавних ділянок сельбищних 
територій, (самозаймання сухостою при певних гідрометеорологічних умовах), що 
створюватиме суттєві ризики для здоров'я населення села Сокирниця так і прилеглих 

населених пунктів. 
 

2.4. Поводження з відходами 

Система санітарного очищення населеного пункту - нерегулярна, здійснюється за 

допомогою жителів (власників дворогосподарств).  Вивезення твердих побутових 
відходів далі - ТПВ) здійснюється хаотично до віддаленого місця яке для цього не 
відведено та не відповідає санітарним вимогам.    

Об'єм накопичення ТПВ (з розрахунку 350 кг/рік на одного мешканця) у с. 
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Сокирниця становить 1826 т/рік У с. Сокирнийя відсутні паспортизовані місця 
видалення відходів та комунальні підприємства з спец. автомобілями. 

Рідкі побутові відходи по мірі граничного накопичення каналізації вивозяться 
асенізаційними машини Хустського ВУВКГ у відведені місця м. Хуст. 

На основі оцінки системи поводження з відходами можна відзначити наступні 

основні проблеми: 
- відсутність полігону ТПВ; 
- відсутність Комунальних підприємств з рухомим складом спец автомобілів; 

- низький рівень екологічної освіти та свідомості населення, культури поводження 
з твердими побутовими відходами та відходами ремонтно-будівельних робіт, 
відсутність можливостей їх утилізації призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ 

переважно на околицях населеного пункту. 
 Згідно зі статистичними даними про утворення відходів в останні роки 

спостерігається тенденція до різкого зростання. Це пояснюється збільшенням 

чисельності населення, зростанням об'ємів житла що здається в експлуатацію, зміною 
форми реєстру та обліку статистичних даних в частині врахування суб'єктів що 
займаються збором та вивезенням відходів. 

Існуюча тенденція до збільшення обсягів утворених відходів, більш ймовірно не 
матиме різких коливань найближчим часом, але в довготривалій перспективі матиме 
поступове зростання, тому впровадження ефективної системи поводження з відходами 

є вкрай необхідним. Зростання обсягів відходів призводить до негативного впливу на 
навколишнє середовище та створює ризики впливу на здоров'я населення. Розвиток 
системи поводження з відходами є одним із пріоритетних завдань органів в сфері 

охорони навколишнього природного середовища. В даній сфері розроблені програми 
державного і регіонального рівня. Очікується, що їх реалізація забезпечить досягнення 
екологічних стандартів в сфері поводження з відходами на місцевому рівні. 

 

2.5. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт 

                           2.5.1.  РОСЛИННИЙ СВІТ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ 
 В зв'язку з різноманітним рельєфом, різними кліматичними умовами i 

ґрунтами, а також господарською діяльністю людини рослинний світ району дуже 

неоднорідний i змінюється з висотою. 
 В річкових долинах Тиси, Ріки, Тереблi та їx приток простяглися 

сільськогосподарські землі поясу широколистих лісів в поєднанні з луками. Тут 

переважає вторинна лучна рослинність, яка виникла на місці вирубаних лісів. Луки 
займають заплави рік i використовуються як пасовища та сіножаті. Тут поширені 
лисохвіст лучний, мітлиця звичайна, пирій повзучий, тонконогий болотний, мітлиця 

собача, костриця червона, тонконіг вузьколистий та інші трави. Вздовж piк поширені гаї 
з білої та ламкої верби, лоза, на зниженнях трапляються вільшанки. Луки часто 
чергуються з лісовими масивами, складеними переважно із липи, дуба звичайного, 

граба, ясеня. Значні площі зайняті садами полями сільськогосподарських культур. 
Лісистість території тут не більше 10%. 

 В центрі району на північ від Нанкова, а також на висотах 300-400 м, 

зустрічаються ліси з дуба скельного та дуба звичайного з домішкою бука, липи, ясеня, 
білої акації. На узліссі трапляються ліщина, малина, ожина, бирючина, рокитник. Решта 
території району зайнята густими буковими лісами. В нижній частині букових лісів (до 

600 м) характерні домішки граба, дуба скельного та звичайного, липи серцелистої та 
широколистої, черешні. В середньогiрськiй частині поясу (до 900 м) до бука 
домішується явір, клен гостролистий, ясен звичайний, в'яз шершавий, лісова яблуня. У 

верхній частині букових лісів (вище 900 м) поширені буково-яворовi ліси з домішкою 
ялини та смереки. Чагарників у зоні букових лісів менше, ніж у дубових лісах, з них 
характерні: бруслина бородавчаста, бузина червона, смородина. Серед трав тут 

поширені маренка запашна, медунка темна, шавлія клейка, вepoніка кропиволиста, 
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букова папороть, щитник чоловічий. На найвищих вершинах Полонинського хребта, в 
межах району, де вегетаційний період триває 3-4 місяці i бук піддається 

безпосередньому впливу помірно холодного клімату і постійних сильних вітрів, його ріст 
послаблюється i ліси набувають паркового характеру. На найвищій вершині Хустського 
району г. Менчул, внаслідок випасання, букові ліси знищені. Навіть букове i зелено-

вiльхове криволiсся збереглося лише в желобах гірських потоків, на круглих 
кам'янистих схилах. Отже, полонина Менчул має антропогенний характер. Тут поширені 
мечникові i червоно-кострицево-мичниковi луки. Їх продуктивна i кормова вартість 

незначні. Багато рослин району перебувають на межі зникнення i тому занесені до 
Червоної книги України. Це - нарцис вузьколистий, шафран Гейфелiв, шафран 
банатcький, товстянка звичайна, псевдорхiс білуватий, лупарiя оживаюча, білоцвіт 

весняний, пiдснiжник звичайний, кандик собачий зуб. 
 

2.5.2. ТВАРИННИЙ СВІТ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ 

Природні умови Хустського району з гірським рельєфом, великою кількістю річок, 
багатою рослинністю зумовлюють i різноманітний тваринний світ. Територію району за 
рослинно-екологiчним принципом можна поділити на 4 основні зооценози. 

Зооценоз оброблюваних земель. пасовищ та сіножатей має свою специфіку, яка 
полягає у наявності великих плащ, зайнятих садами, ягідниками, виноградниками. 
Ссавці тут представлені жаком, кротом, білозубкою, кажаном, лисицею, ласкою, темним 

тхором, зайцем-русаком, козулею, сірим і  звичайним хом’яком, мишами. Широко 
зустрічаються земноводні: ропухи, зелена і прудка ящірка, жаба. Із птахів тут гніздяться 
жайворонки, кулик-чайка, луговий чекан, польовий щеврик, шпаки, горобці, біла плиска, 

грак, щиглик, чорний дрізд, зяблик, зозуля, велика синиця. На відкритих полях 
зустрічаються удод, перепел, cipa куропатка. 

Зооценоз водойм i заплавових лук теж багатий i різноманітний. У теплих ріках 

району водяться: угорська мінога, дунайський лосось, малий чоп, чоп звичайний, 
смугастий йорж, щука, короп, судак. Найбільш характерними для холодних гірських 
потоків є xapiyc, форель, гольян. Із плазунів у водоймах зустрічаються карпатський 

тритон, жовточерева кумка, живородяща ящiрка, веретiнниця, звичайний i водяний вуж, 
звичайна гадюка. У водоймах гніздяться рiзноманiтнi водно-болотнi птахи: лиска, 
водяна курочка, кричисель, чиран-трiскунок, чомга, кулики, жовта та бiла трясогузка, 

чiбiс, звичайна крячка річкова, бiлi лелеки, сови, голуби, білолоба гуска та iншi. До 
типових ссавців цiєї території належать: водяна та мала кутори, річкова видра. На 
вологих луках зустрічаються: миші, заєць-русак, ласка, пацюк, лисиця, дика свиня. 

Зооценоз дубових лісів представлений із ссавців їжаками, білками, кротами, 
мишами, полівками, бурозубками. Жолуді охоче поїдають дикi свині, козулі, благородні 
оленi, а також гризуни, на яких полюють хижі птахи (яструб) та хутропромисловi звiрi 

(горностай, лісова куниця). В дібровах гніздяться зяблики, синиці, лазорiвки, повзики, 
вівчарики жовтобровi, горобці. 

Зооценоз гірських букових та мішаних лісів досить багатий на видовий склад 

тварин. Із ссавців тут водяться лисиця, дика свиня, звичайний олень, європейська 
козуля, вовк, бурозубка, мишi. Дуже рідкісними стали борсуки, лiсовi коти, зменшилось 
поголів’я вовка. Досить чисельними у бучинах району є плазуни: прудка i живородяща 
ящірки, веретiнниця, звичайний вуж, гадюка, мідянка, лісовий полоз, а також 

земноводні: кумка, квакша, жаби, карпатський тритон i плямиста саламандра. Видовий 
склад птахів тут сильно зменшується. Із птахів тут можна побачити таких рідкісних, як 
рябчик, чорний лелека, снігур, яструб, горіхівка пугач. Гніздяться багато синиць, 

дроздів, щевриків, голубів, соєк, зозуль, дятлів. Рідкісними тваринами, якi занесені до 
Червоної книги України, є серед ссавців: підковоніс великий, підковоніс малий, кутора 
мала, кіт лісовий, вечірниця мала; серед птахів - пугач; серед плазунів: лісовий полоз; 

серед земноводних: жаба прудка, тритон карпатський. Серед риб рідкісними i 
зникаючими в районі є: лосось дунайський, чіп малий, рибець звичайний, мінога 
угорська. 
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3 метою примноження чисельного складу тваринного світу в районі 
акліматизовано плямистого оленя (в околицях с. Iза), омуля - в р. Piка, товстолобика - в 

р. Теребля. 

2.6. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку 

Економічний розвиток будь-якої території в перспективі значною мірою залежить 
від існуючого рівня розвитку та територіальної організації населеного пункту. Розвиток 
крупних та малих підприємств на перспективу вимагає формування нових промислових 

кварталів, забезпечення їх інженерною інфраструктурою, впровадження 
цілеспрямованої політики по його підтримці шляхом реалізації взаємопов’язаних 
заходів щодо забезпечення сприятливих правових та організаційних умов становлення 

та ефективного його розвитку. 
Село має підґрунтя для подальшого соціально-економічного розвитку: 
Село Сокирниця є перспективним населеним пунктом у промислово-виробничій, 

та у рекреаційних галузях, в основному через розташування населеного пункту 
неподалік від рекреаційних територій 

Стратегічним напрямком розвитку економіки села є розвиток промислових та 

сільськогосподарських підприємств с. Сокирниця . 
ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» (карєри, склади); Добувна промисловість 

тонн /зміну 50- 60. 

ПАТ «Закарпатнерудпром» (карєри, склади); Добувна промисловість тонн /зміну  
42- 80 
Рибники; рибне господарство м3/зміну 8-12 

Пилорама; деревобробка м3/зміну 14 
Деревообробний цех; деревобробка м3/зміну 16 
Паркетний цех; деревобробка м3/зм іну 24 

Склади пиломатеріалів; 8  
Залізнична станція 8 
Враховуючи планувальні переваги с. Сокирниця , наявність добрих транспортних 

зв’язків та наближенисть до м. Хуст, Іршави, Тячева, тенденції останніх років 
розміщення виробництв та логістичних об’єктів, прогнозується розвиток виробничих 
об’єктів в с. Сокирниця. 

Прогноз соціально економічного становища, якщо проект детального плану 
не буде затверджений. 

При вірогідному сценарії подальшого розвитку села, за умови відсутності 

затвердженого детального плану стратегія полягатиме у дотриманні затверджених 
програм та  рішень які передбачають соціально-економічний розвиток с. Сокирниця.  

За умови недотримання програм соціально-економічного розвитку що 

унеможливлює реалізацію планів будівництва (відновлення) під’їзної колії, що призведе 
до неможливості збільшення обсягів обробки продукції та , реалізації програм розвитку 
економіки Хустського району, створення нових робочих місць. Відмова від реалізації 

проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що 
негативно позначиться на розвитку регіону 

Стан здоров'я населення 
Значущість здоров’я для суспільства в цілому і для кожної конкретної людини 

потребує активізації питань громадського здоров’я, виховання свідомого ставлення до 
нього не лише як до особистого надбання, але i як до надбання держави. Оскільки 
збереження здоров’я є необхідною умовою успішного виконання першочергових вимог 

економічного та соціального розвитку країни, інформація про захворюваність населення 
набуває особливого значення. Це тісно пов’язано з визначенням особливостей 
формування та тенденцій стану здоров’я, без знання про які неможливе здійснення 

відповідних заходів, спрямованих на його поліпшення. У спектрі патології, яка щорічно 
виявляється, існують певні особливості захворюваності та поширеності хвороб, їх рівня 
і динаміки  
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Рівень зареєстрованих хвороб серед дорослого населення, за показником на 
1000 відповідного населення, становив по с. Сокирниця 725, що не перевищує 

загальнорайонний  показник 2212 а є значно менший. 
 

Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 
населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу 

При виконанні робіт по будівництву колії  зазнають впливу наступні об’єкти 

довкілля: Атмосферне повітря, ґрунти, водне, рослинний та тваринний світ, соціальне 
середовище. Під час експлуатації проектованих об’єктів зазнають впливу: соціальне та 
техногенне середовище. Роботи з будівництва будуть супроводжуватися викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від транспорту та будівельної техніки за 
рахунок згорання палива у двигунах, при проведенні фарбувальбних та зварювальних 
робіт, при пересипанні ґрунту, щебеню, піску. Кількісний і якісний склад викидів 

залежить від виду і кількості споживаного палива, а також від рівня сучасності 
використовуваної техніки та будівельних матеріалів. Також очікується незначний та 
короткочасний вплив на ґрунти при проведенні будівельних робіт.  

Можливий вплив шумового фактору на населення в результаті роботи будівельної 
техніки, а при експлуатації – в результаті роботи залізничного транспорту. При 
проведенні будівельних робіт очікується утворення відходів, пов’язаних з їх 

проведенням, при експлуатації проектованих об’єктів очікується утворення виробничих 
відходів. Необхідно відзначити, що:  

- роботи будуть проводитися в межах не інтенсивно використовуваної території;  

- транскордонний вплив здійснюватися не буде;  
- зона впливів буде обмежена ділянкою проведення будівельних робіт, а при 

експлуатації об’єктів – санітарно-захисною зоною навколо навклоло колії.  

Вплив на навколишнє середовище при проведенні будівельних робіт буде носити 
тимчасовий, локальний характер, обмежений терміном та місцем проведення робіт. У 
районі проведення планованих робіт:  

- немає матеріальних об'єктів, включаючи об’єкти архітектурної, археологічної і 
культурної спадщини;  

-. аварійні ситуації на даному об'єкті можливі у випадку розливу пального 

будівельною технікою, яка бере участь у проведенні будівельних робіт, а при 
експлуатації – при виникненні аварійної ситуації на залізничному транспорті. 

 

3.1. Повітряний басейн 
При виконанні підготовчих та будівельних робіт основний вплив на стан 

повітряного басейну буде пов’язаний з викидами забруднюючих речовин в складі 
відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання автотранспорту та будівельної 
техніки, з запиленням повітря при розвантаженні-вивантаженні сипучих матеріалів, 

плануванні території, під час проведення зварювальних робіт і робіт з нанесення 
антикорозійного покриття. 

Епізодичний рух вантажного транспорту при транспортуванні будівельних 

матеріалів, конструкцій, обладнання до місця планованої діяльності здійснюватиметься 
по території с. Сокирниця. Шляхи переміщення будматеріалів на майданчиках 
будівництва передбачаються на наступних стадіях проектування та зазначається у ПОБ 

та ПВР. 
Викиди забруднюючих речовин утворюватимуться при виконанні підготовчих та 
будівельних робіт: 

− роботи підготовчого періоду: 
- планування території в частині зняття насипного шару (відсіву) в місцях 
забудови; 

- фрезерування верхнього шару твердого покриття; 
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− роботи основного періоду: 
- поетапне зведення надземної частини об'єктів; 

- влаштування земляного корита під автодороги, майданчики, колії; 
- влаштування щебеневої основи; 
При виконанні будівельно-монтажних робіт будуть використовуватися 

транспортні засоби і устаткування з бензиновими та дизельними двигунами. Внаслідок 
згорання пального у двигунах внутрішнього згорання у атмосферне повітря 
викидаються продукти згорання, а саме: діоксид азоту, оксид вуглецю, неметанові леткі 

органічні сполуки, суспендовані частинки недиференційовані за складом, діоксид сірки.  
Внаслідок виконання зварювальних робіт із застосуванням  електродів будуть 

викидатися: заліза оксид (Fe2О3), марганцю оксид (MnО2). В процесі виконання 

антикорозійних робіт шляхом нанесення ґрунтовки, фарби та їх висихання в 
атмосферне повітря можуть виділятися ксилол, бутилацетат, етиловий ефір 
етиленгліколю, ацетон. 

Характерний перелік забруднюючих речовин, які викидатимуться в  атмосферне 
повітря в період виконання будівельно-монтажних робіт: заліза оксид (в переpахунку на 
залізо), марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю), азоту 

діоксид, азоту оксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, ксилол, бутилацетат, етиловий 
ефір етиленгліколю, ацетон, вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та 
інш.), суспендовані частинки, недиференційовані за складом. У випадку емісії 

шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються 
під час виконання будівельно-монтажних робіт, концентрація (ГДК) шкідливих речовин 
на сельбищній території не повинна перевищувати граничнодопустимих величин згідно 

СанПіН 6027А, ДСП 201. 
При реалізації проектного об’єкту будівництва колії забудовником буде 

розроблена проектна документація, яка міститиме заходи щодо запобігання 

забрудненню атмосферного повітря в ході будівництва. 
Після реалізації проектоного об’єкту, вплив на стан атмосферного повітря 
відбуватиметься через викиди вихлопних газів від автотранспорту зон паркування. 

Обсяги та хімічний склад вихлопних газів автомобілів та інших транспортних 
засобів, у яких використовуються двигуни внутрішнього згоряння, повинні відповідати 

вимогам державних стандартів. 

Таблиця   Склад вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння 

 
Бензинові двигуни Дизелі 

Азот N2, об.% [31] 74—77 76—78 

Кисень O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0 

Вода H2O (пара), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0 

Вуглекислий газ CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 

Монооксид вуглецю CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 

Оксиди азоту NOx*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5 

Вуглеводні CnHm*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,5 

Альдегіди*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009 

Сажа С**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10 

Бензопірен-3,4**, г/м3 10—20x10-6 10x10-6 

 

Для недопущення понаднормового забруднення атмосферного повітря 

вихлопними газами слід проводити періодичний контроль за відповідністю технічного 
стану транспортних засобів, які перебувають в експлуатації, та їх обслуговування, 
регулювання і ремонт у разі необхідності. При цьому, передбачено контролювати вміст 
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СО, який здійснюється в режимі холостого ходу із мінімальною та підвищеною 
частотами обертання колінчастого вала двигуна (бензинові двигуни) та димності 

відпрацьованих газів, який здійснюється в режимах вільних прискорень холостого ходу 
(дизелі). В Україні для бензинових двигунів передбачено контролювати вміст СО та СН 
за ДСТУ 4277:2004, а для дизельних двигунів — димність за ДСТУ 4276:2004 у 

зазначених режимах. 
Водночас, прийняття жорсткіших екологічних стандартів та приведення їх у 

відповідність з міжнародними вимогами має значно обмежити використання 

автомобілів нижчого класу екологічної безпеки. Конструктивні зміни в автомобілях та 
більш чисті види палива призведуть до різкого зниження рівня регульованих 
забруднюючих речовин. 

На території проектування відсутні теплові мережі.  
 

 

Розрахунок джерел викидів при виконанні робіт по реконструкції колій 
При роботі двигунів будівельної техніки 

У розрахунку враховані джерела, що працюють на об'єкті, згідно обєкту аналога 

При експлуатації машин і механізмів з дизельними ДВЗ на 1 т палива, що 
витрачається в атмосферу виділяються наступні викиди (С, кг / т): 

- сажа - 3,85; - азоту двоокис - 31,5; 

- вуглецю оксид - 36,0; - вуглеводні граничні - 6,2; 
- сірчистий ангідрид - 5. 
При експлуатації автомашин з бензиновими двигунами: 

- азоту двоокис - 21,8; - вуглецю оксид - 196,5; 
- вуглеводні граничні - 37,0; - сірчистий ангідрид - 0,6. 
За період будівництва будівельної техніки буде спалено: бензину - 2743,9л або 

2,52т; дизельного палива - 3338,6 л або 2,75т. 
 
Результати розрахунку показали, що при роботі будівельної техніки в 

атмосферне повітря буде викинуто 0,841т забруднюючих речовин, в т.ч .: 
- сажі - 0,34т; - азоту двоокису - 3,065т; 
- вуглецю окису - 5,865т; - вуглеводнів граничних - 1,054т; 

- сірчистого ангідриду - 0,447т. 
Розрахунок викиду пилу при будівельних роботах  
При будівельних роботах, пов'язаних з розробкою ґрунту, зворотним засипанням його, 

вантаженням ґрунту і будівельного сміття, підсипанням щебеню та піску, в атмосферне 
повітря виділяється пил неорганічна, що містить SiO2 (70-20)%. 
Розрахунок виконується за методикою. 

Секундний розрахунок виділяється пилу розраховується за формулою: 
Секундний розрахунок виділення пилу розраховується за формулою: 

c К1 • К2 • К3 • К4 • К5 • К7 • В • G • 106 

/“•c  __  12 3 4 5 7 

g " 3600 

де q - викид пилу, г/с; 

К1 - частка пилової фракції в матеріалі; 
К2 - частка переходить в аерозоль летючої пилу по відношенню до всієї пилу в 
матеріалі; 

К3 - коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи, прийнято 1,2; 
К4 - коефіцієнт, що враховує умови пересипання; 
К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 

К7 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу; 
В - коефіцієнт, що залежить від висоти падіння вантажу; 
G - продуктивність екскаватора (бульдозера). 
Викид пилу за час проведення робіт (Qi; т / рік) складе: 

, г/с (5.1) 
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W • • 3,6 
Qr = QC r m3 , 
G • 10 

де W - обсяг обраного матеріалу, т; 
 
Викиди пилу неорганічного з вмістом SiO2 20% -70 % розраховано при перевантаженні 

всього об’єму щебеню та щебеневого баласту, зазначених в кошторисній документації 
та частини ґрунту, що за своїми властивостями може спричинити пиління. 

Зварювальні роботи 

Розрахунок викидів в атмосферу виконаний відповідно до методики, викладеної  

При зварюванні використовуються електроди типу Е-42. 

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу визначається за формулою: 

П = Qr • q • 10-6, т (5.3) 

де Qr - витрата електродів, кг; 

q - питомий виділення забруднюючих речовин, г / кг. 

Секундний викид забруднюючих речовин визначається секундним витратою 
електродів, що залежать від маси електродів і часу їх горіння. Зазвичай він дорівнює 

0,00052 кг / с. 

Максимальний секундний викид визначається за формулою: 

Пс = 0,00052 • q, г / с (5.4) 

Питомі викиди забруднюючих речовин при електрозварювання електродами 

марки Е- 42 прийняті згідно [21]: 

- залізо та його сполуки - 8,57 г / кг 

- марганець та його сполуки - 1,0 г / кг 

- хрому оксид - 1,43 г / кг 

- фториди погано розчинні - 1,5 г / кг 

- фториди добре розчинні - 0,75 г / кг 

- водень фтористий - 0,001 г / кг. 

Шумове забруднення атмосферного повітря 
Передбачається, що власне будівельні роботи триватимуть впродовж 

нетривалого періоду і, відповідно, їх потенційний вплив буде носити тимчасовий та 
періодичний характер. 

Будівельні роботи слід виконувати вдень, коли шум переноситься легше завдяки 

максимальному ефекту фонового шуму, а саме з 09:00 до 18:00 з понеділка по 
п’ятницю, та враховувати нормативи допустимих рівнів звукового тиску на території, що 
безпосередньо прилягає до житлових будинків. 

Рівні шуму для звичайного будівельного обладнання, яке переважно 
використовується на ділянках будівельних майданчиків, знаходяться в межах від 73 до 
96 дБА. 

До найбільш шумного обладнання серед механізмів будівельного майданчику 
належать відбійний молот та компресорне обладнання. Всі решта механізми, - крани, 
трактори, екскаватори, бетонозмішувачі тощо, характеризуються рівнями звукової 

потужності (РЗП) значно нижчими за РЗП компресорів (на 15-20 дБА) і, відповідно, не 
будуть суттєво впливати на акустичну ситуацію довкола майданчика будівництва. 

 

Сучасне компресорне обладнання зазвичай виготовляється в шумозахисному 
виконанні, зокрема для зниження шуму вихлопу широко застосовуються глушники, що 
дозволяє знизити рівень шуму на вихлопі на 7-10 дБА. 
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Оскільки обладнання та техніка під час будівництва не стоїть на одному місці, 
рівень шумового забруднення буде непостійним в часі в одному й тому ж місці. 

Слід врахувати, що наявність на прилеглих територіях будівель та більшими від 
наведених у таблиці за умови застосування вікон у таких будинках з відповідною до 
ситуації звукоізоляційною спроможністю та забезпечення в приміщеннях, які 

захищаються від шуму, допустимих рівнів, спорудження  технологічних споруд, 
деревних насаджень сприятиме екрануванню на шляхах розповсюдження шуму, що 
призведе до зниження шуму на сельбищній території. 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів: вантажна 
автомобільна техніка; крани автомобільні; бульдозер, екскаватор, каток, 
автобетонозмішувач; автобетононасос; вібратор, компресор. 

Важливе гігієнічне значення має частота вібрації. Частоти порядку 35-250 Гц 

найбільш характерні при роботі з ручними інструментами і сприяють розвитку 
вібраційної хвороби зі спазмами судин. Частоти нижче 35 Гц викликають зміни в 
нервово-м’язовій системі і суглобах. 

Найбільш небезпечними є резонансові вібрації, які співпадають з власною 
частотою коливань людського тіла або окремих органів (3-6 Гц). Область резонансу для 
голови в ортостатичному положенні при вертикальній вібрації знаходиться в зоні між 

20-30 Гц, при горизонтальній - 1,5-2 Гц. Розлад функції зорового аналізатора 
спостерігається при частотному діапазоні вібрації в межах 60-90 Гц, що співпадає з 
резонансом очних яблук. 

Вібраційний вплив носитиме опосередкований та тимчасовий характер та 
стосуватиметься головно працівників будівельної організації. 

Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних 

роботах, не перевищують допустимі нормативні значення, згідно з вимогами ДСН 
3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Використання установок та обладнання, яке виділяє у навколишнє середовище 

електромагнітне випромінювання при виконанні будівельно-монтажних робіт не 
передбачається. 

Допустимі рівні шуму, вібрації, інфразвуку і низькочастотного шуму в 

приміщеннях житлових і цивільних будинків та на території, що прилягає до 
будівельного майданчика, мають відповідати ДСП 173-96 Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів, ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, 

будинків і споруд від шуму та ряду інших. Будівельні матеріали, які будуть 
використовуватися при здійсненні будівельних робіт, обов’язково повинні мати 
документи про радіаційну якість, що надаються постачальниками будматеріалів. 

Використання джерел потенційного світлового та теплового забруднення при 
здійсненні будівельно-монтажних робіт не передбачається. 

Основними джерелами шуму на прилеглій території до проектованої ділянки ДТП 

будуть: 
- залізничний транспорт; 
- обладняння  ТОВ " Сокирницький цеолітовий завод "; 

- автомобільний  транспорт жителів села Сокирниця. 
Згідно САНПіН «Планування та забудова населених пунктів» розміри санітарно-

захисної зони від колій залізниць становить – 100 м.  

Основним джерелом шуму в період експлуатації залізничних колій буде 
залізничний транспорт (тепловоз). Для зменшення рівня шуму до садибної забудови 
пропонується встановлення проектних шумозахисних екранів на частині ділянки під’їзної 

колії, необхідне зменшення санітарно захисної зони на цій ділянці обумовлено вимогою 
ДБН 2.2-12 у разі неможливості влаштування 50% озеленення СЗЗ території. 
Розрахункове значення визначено на відстані 50м до садибної забудови, на всіх інших 

ділянках 100м. для перевірки граничного рівня шуму до житлової забудови проводиться 
розрахунок.  
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Таблиця 20 – Допустимі рівні шуму згідно ДБН В.1.1-31:2013  
Території Еквівалентний рівень шуму, 

дБА 
Максимальний рівень шуму, 

дБА 

з 7 до 23 
годин 

з 23 до 7 
годин 

з 7 до 23 
годин. 

з 23 до 7 
годин 

Селітебні зони населених місць 55 45 70 60 

 

Визначимо очікуванні рівні шуму на границях територій проектної забудови згідно 
генерального плану с. Сокирниця, що прилягає до залізничної дороги на ділянці 
проектованої колії з шумозахисними екранами для зниження рівня шуму.  

Очікуванні рівні шуму LАР і потрібне їх зниження в розрахунковій точці на межі 
житлової забудови, яка попадає в зону акустичного дискомфорту, розраховувалися по 
формулі:  

LАР = LА.СУМ.- LА ВІД. - LА ПОВ. - LA пок. ∆LАЗЕЛ - LАЕКР. -∆LAОГОР , +LAОТР, =     дБА,  
де:  
LА.СУМ – шумова характеристика тепловозу, становить  дБА;  

LА ВІД – зниження рівня шуму із відстанню (∆LAВІДСТ. = 10 lg R50);  
R – відстань від границі житлової забудови до осі найближчої залізниці, R =50м  
LА ПОВ– зниження рівня шуму внаслідок затухання звуку у повітрі,  

 LA ПОК – зниження рівня шуму внаслідок поглинання поверхнею території.  
∆ LA ПОК =0;  

L А ЗЕЛ – зниження рівня шуму внаслідок поглинання його полосами зелених 
насаджень ∆LАзел = 3 дБА ;  

LAЕКP – зниження рівня шуму шумозахисним екраном  ∆LАэкр = 35 дБА;  
Шумозахисні екрани  ТОВ «ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» згідно вимог ГБН В.2.3-

37641918-556:2015. 

LАогор – зниження рівня шуму внаслідок обмеження кута видимості залізниці із 
розрахункової точки.  

LАотр – поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці в 

результаті накладання звуку відбиванням від огороджуючих конструкцій.  
Відповідно до таблиці 11 ДСТУ-Н Б.В.1-33:2013 ∆ LАотр =0.  

LА пов =
5r

1000
=      дБА    LА пов = 5 ∗ 50/1000 = 0,25 дБА 

де: r - відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, 50 м . 

LА зел = LАр + LАпос   LА зел = 3 + 0 = 3 дБА 

де: LАр – шумозахисна ефективність смуг зелених насаджень,  

LАпос – збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених насаджень, 

пов’язане  зі збільшенням періоду вегетації в містах,  LАпос = 0 

LА огр = 10lg (
S

Sпов
) 

 де: S – площа екранованої чи неекранованої ділянки території, яку займає 
джерело шуму S=20 м2 ;  

Sпов - площа всієї території, яку займає джерело шуму, захищену 
шумозахисними екранами L-1 481м., Sпов=2251 м2 . Розрахунок сумарного рівня 
шуму відповідно до ДСТУ –Н Б.В 1.1-35-2013:  

𝐿Асум = 10 lg (∑ 10 0.1𝐿𝑖) , дБА 

де : 𝐿𝑖 – рівень звукового тиску і-го джерела шуму.  
Шумові характеристики від тепловозу - 82,89 дБА.  

𝐿Асум = 10 lg (∑ 10  0,1х82,89) = 82,89, дБА 
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LА від = 10 lg (
50

25
) = 3,01 дБА 

L орг = −10 lg (
20

2251
) = 20,51 дБА 

LАтер=82,92-3,01-0,25-3-35-20,51+0=21,15 дБА  
 

Згідно з Державними санітарними правилами планування і забудови населених 

пунктів № 173, допустимі максимальні рівні шуму на території, прилеглій до житлової 
забудови складає 70 дБА вдень та 60 дБА вночі. Аналізуючи одержані дані (LАтер 
=21,15 дБА) можна зробити висновок, що санітарні норми по акустичному 

забрудненню (від руху тепловозів) на границі 50 м. з захисними екранами по 
вимогам СЗЗ витримуються.  

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних 
умов (НМУ) 

Забруднення приземного шару атмосфери, яке здійснюється викидами при 
реконструкції, значною мірою залежить від метеорологічних умов. 

У деякі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих 
речовин в приземному шарі атмосфери, концентрація їх в повітрі може різко зростати. 

Необхідно в ці періоди регулювати і не допускати виникнення високого рівня 

забруднення. Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміється їх 
короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), що 
приводять до формування високого рівня забруднення повітря. Регулювання викидів 

здійснюється з врахуванням прогнозу НМУ на основі прогнозування можливого 
небезпечного зростання концентрацій домішок в повітрі з метою його запобігання. 
Гідрометеоцентр не надає прогнозу НМУ. 

Для ефективного запобігання підвищенню рівня забруднення повітря в періоди 
НМУ слід в першу чергу скорочувати низькі, розосереджені, холодні викиди.  

При розробці заходів щодо короткочасного скорочення викидів в періоди 
несприятливих метеоумов необхідно враховувати наступне: 

1) заходи мають бути досить ефективними і практично здійсненними; 

2) заходи повинні зважати на специфіку конкретних виробництв. У зв'язку з цим 
їх слід розробляти головним чином безпосередньо на підприємствах і в галузевих 
інститутах; 

3) здійснення розроблених заходів, по можливості, не повинне 
супроводжуватись скороченням виробництва. Таке скорочення у зв'язку з виконанням 
додаткових заходів допускається лише в окремих випадках, коли загроза інтенсивного 

скупчення домішок в приземному шарі атмосфери особливо велика. 

Дотримання вказаних принципів сприяє практичному здійсненню заходів щодо 
регулювання викидів і запобігання зростанню концентрацій в періоди несприятливих 

метеорологічних умов. 

3.2. Водні ресурси та їх використання 
Будівництво залізничної колії не потребує значного використання води, вода 

використовується на пилоподавлення, за потребою - на мийку коліс будівельної техніки. 

Потреба у воді на період реконструкції забезпечуються за рахунок встановлення 
інвентарної ємності з привізною водою. Для питних потреб використовується 
бутильована вода. 
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В період експлуатації залізниці, який буде обслуговуватись персоналом залізниці 
(машиністи тепловоза, ремонтний персонал, та т.п.) постійно на території не 

знаходяться, побутові приміщення знаходяться в тимчасовій споруді контейнерного 
типу де встановлений біотуалет, підключення до інженерних систем не передбачена. 
Для питних потреб використовується бутильована вода. 

Дощові води з колій та території відводяться на рельєф місцевості в найнижчі 
точки ділянки. Очисні споруди не передбачені. Організованого закритого відводу 
дощових стічних вод з території не має. 

Технологія - перевантаження насипних вантажів, не передбачають використання 
води. Вода витрачається тільки на санітарно-побутові потреби персоналу. 

Оцінка впливу на водні об’єкти зумовлена близькістю розташування ділянки 

будівництва до водних обєктів с. Бороняво (ставки) та річки Байлова. Вплив може бути 
проявитись в разі: 

- виникнення аварійної ситуації (наприклад аварійний розлив нафтопродуктів 

на будівельному майданчику з послідуючим стіканням їх у водний об’єкт); 
- осідання суспендованих частинок, не диференційних за складом на відкриту 

поверхню водного об’єкту при значному пилінні на майданчику. 

Для зменшення вірогідності виникнення аварійної ситуації, яка може призвести 
до забруднення поверхневих вод прийняті наступні заходи: 

- заборона роботи несправної будівельної техніки та транспортних засобів; 

- заборона проведення ремонтних робіт, миття транспортних засобів та 
механізмів на території майданчика; 

- улаштування спеціальних місць складання будівельних матеріалів та 

стоянки будівельної техніки у найбільш можливій віддалі від водного об’єкту; 
- дотримання правил зберігання та транспортування будівельних матеріалів, 

локалізація ділянок, де неминучі просипи та протоки; 

- тимчасове зберігання обладнання на піддонах. 
Враховуючи локальний характер будівельних робіт за обсягом, місцем та 

терміном виконання, а також комплекс запобіжних заходів, можна стверджувати, що 

вплив на водне середовище фактично відсутній. 

3.3. Ґрунтове середовище та земельні ресурси 
Основний вплив на ґрунти та геологічне середовище виникне в ході підготовки 

майданчиків і веденні будівельних робіт через виконання значних обсягів земляних 

робіт. 
В незначній мірі вплив на ґрунти очікується при функціонуванні зони паркування. 
При виконанні підготовчих та будівельних робіт тимчасовий вплив на геологічне 

середовище і ґрунти буде пов’язаний з виконанням земляних робіт під час планування 
території та ведення будівельних робіт:  

 планування території;  

 прокладка необхідних комунікацій, влаштування доріг, залізничних колій;  
 тимчасове складування будівельних матеріалів, конструкцій;  
 утворення та тимчасове зберігання будівельних відходів.  

При виконанні планувальних робіт передбачається зняття родючого шару ґрунту. 
Знятий родючий шар ґрунт складуватиметься в спеціально відведених місцях для 
подальшого використання при благоустрої та озелененні території.  

Грунт вийнятий, який утворюватиметься в процесі планування території, може 
бути використаний, за необхідності, виконання насипу на майданчику будівництва. 
Проектом організації будівництва (ПОБ) необхідно передбачити зрізання родючого 

шару ґрунту, з визначенням, місць складування, для наступного його використання. В 
склад заходів по інженерному підготовленню території, згідно з інженерногеологічними 
умовами, характером наміченого використання та планувальної організації території, 
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включені:  
 вертикальне планування з організацією поверхневого стоку;  

 комплекс протиерозійних та протизсувних заходів, засобів захисту від 
підтоплення. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування 
розроблена в масштабі М 1:1000 (арк. 9 ДПТ). На схемі показані існуючі та проектовані 

відмітки по осях проектованих вулиць і проїздів та в місцях основних перегинів 
поздовжнього профілю. Передбачено максимальне збереженням існуючого рельєфу 
при підготовці території для будівництва споруд, підвищення понижених ділянок 

рельєфу, за рахунок повторного використання витісненого ґрунту, планування рельєфу 
з максимальним наближенням збереження природного стоку поверхневих вод.  

Також вказані проектовані поздовжні ухили. Ухили існуючих вулиць та проїздів 

залишені, в основному, без змін. Організацію поверхневого стоку передбачається 
здійснити водовідведення відкритою водовідвідною системою (канави, лотки) в 
комплексі із заходами по вертикальному плануванню окремих ділянок, включенням в 

систему водовідведення озеленених територій, для забезпечення організованої 
інфільтрації поверхневих вод в ґрунт.  

З метою запобігання розвитку ерозійних та зсувних процесів та захисту від 

підтоплень, необхідно здійснити комплекс заходів, що передбачають:  
 ліквідація безстічних ділянок;  
 організація поверхневого стоку, - влаштування перехоплюючих лотків по 

ділянці проектування для запобігання потрапляння поверхневих стічних вод на суміжні 
ділянки;  

 влаштування горизонтального та вертикального дренажу; 

 агролісомеліорація (засів трави та посадка дерев і чагарників з добре 
розвиненою кореневою системою). Забруднення ґрунтів на будівельному майданчику 
можливе при розливі нафтопродуктів, розсипанні будівельних матеріалів та сумішей.  

Можливий вплив на ґрунти очікується на етапах провадження планованої 
діяльності через розташування контейнерів для збору сміття на спеціально обладнаних 
майданчиках, автостоянок. Покриття ґрунту майданчиків збору ТПВ штучними 

матеріалами (асфальт, бетон, ізоляційні матеріали тощо) передбачено з метою 
запобігання затоплення атмосферними опадами і фільтрації забрудненої води в 
підземний горизонт.  

Влаштування на ділянці проектування, замощення дозволить знизити 
навантаження на ґрунти через замощення. Вплив від покриття ґрунту 
асфальтобетонною сумішшю при організації дорожнього покриття оцінюється як 

постійний та допустимий. 
 

3.4. Поводження з відходами 
В процесі виконання будівельно-монтажних робіт буде утворюватися цілий ряд 

відходів, які різняться за складом та кількістю утворення. 

Найбільш об’ємними ймовірно будуть відходи в процесі будівництва. Будівельні 
відходи можуть передаватися спеціалізованим організаціям на переробку, для 
отримання вторинних будівельних матеріалів. 

Також значні об’єми суміші ґрунту та каміння утворюватимуться при знятті 
верхнього шару при плануванні території, влаштуванні корита під дорожній одяг, 
залізничну колію та корита під озеленення. Дані відходи відносяться до 4 класу 

небезпеки, та можуть бути використані, за необхідності, для, виконання насипу на 
майданчику будівництва, для планування території, обвалування і т.п. 

Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної (4510.2.9.04), що 

утворюватимуться при будівництві проектованих вулиць, можуть реалізовуватися як 
вторинна сировина для виготовлення регенерованих асфальтобетонних сумішей 
шляхом гарячого ресайклінгу . 

В процесі виконання армування, зварювальних робіт при будівництві об’єктів 
утворюватимуться обрізки арматури, недопалки електродів, брухт чорних металів. Даний 
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відхід може передаватися спеціалізованим організаціям для наступної переробки. 
Відходи, що утворюватимуться в процесі виконання монтажних робіт, а це залишки 

закладних деталей та металоконструкцій (4510.2.9.06) можуть передаватися 
спеціалізованим організаціям для наступної переробки. 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, що потенційно 

утворюватимуться при обслуговуванні будівельної техніки й механізмів, мають 
передаватися на утилізацію ліцензованим організаціям підрядником, який виконуватиме 
будівельно-монтажні роботи. 

Відходи дрібної металевої використаної тари (7710.3.1.07), що утворюватиметься 
при виконанні фарбувальних робіт, може передаватиметься спеціалізованим 
організаціям. 

Впродовж усього періоду будівельно-монтажних робіт можуть утворюватися 
відходи життєдіяльності працівників. (Шлам септиків), у випадку наявності на 
будівельних майданчиках автономних туалетів. Даний відхід періодично 

накопичуватиметься у фекальних баках встановлених модульних автономних туалетів. 
Очищення фекальних баків може відбуватися або шляхом їх заміни, або фекалії 
відкачуватимуться асенізаційною машиною, по мірі наповнення фекальних баків, та 

вивозитимуться на очисні споруди підприємства. 
Побутові відходи та відходи прибирання території, що утворюватимуться на 

території будівельного майданчика та в місці облаштування працівників підрядної 

організації впродовж усього періоду будівництва, - мають збиратися, накопичуватися і 
тимчасово зберігатися в контейнерах, розташованих на спеціально відведених і 
підготовлених площадках будівельного майданчика. 

Вивезення побутових відходів на полігон ТПВ повинно організовуватися 
підрядними організаціями, які виконуватимуть будівельно-монтажні роботи. Вивезення 
має здійснюватися регулярно, для дотримання санітарно-гігієнічних вимог до території. 

Перелік відходів, що потенційно можуть утворюватися при виконанні будівельно-
монтажних робіт, поданий в табл 

Код Назва відходу Клас 

небезпек
и 

Технологічний 

процес утворення 
відходу 

Рекомендоване 

поводження з 
відходом 

1 2 3 4 6 

4510.2.9.02 Суміш ґрунту та 
каміння 

4 

зняття верхнього 
шару при 
плануванні 

території, та 
влаштуванні 
корита під 

дорожній одяг 

Використання для 
виконання насипу 
на майданчику 

будівництва 

7710.3.1.08 Брухт чорних 

металів дрібний 
інший 

4 зварювальні 

роботи,  
армування 

Передавання в 

якості 
вторсировини на 
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4510.2.9.06 

Конструкції 
залізобетонні та 

металеві та деталі 
із заліза й сталі 
зіпсовані 

(пошкоджені) або 
неідентифіковані 

4 монтажні роботи переробку 

спеціалізованим 
організаціям 

 7710.3.1.07 

Тара металева 
використана, у т. ч. 
дрібна (банки 

консервні тощо), за 
винятком відходів 
тари, що 

утворилися під час 
перевезень 

4 

здійснення 
антикорозійних 
заходів, 

життєдіяльність 
працівників 

Передавання в 

якості 
вторсировини на 
переробку 

спеціалізованим 
організаціям 

7730.3.1.06 

Матеріали 

обтиральні 
зіпсовані, 
відпрацьовані чи 

забруднені 

3 

ремонт і 
техобслуговуванн
я транспорту, 

обладнання 

Передавання на 
утилізацію 
ліцензованим 

організаціям 

 

 

Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 
здоров'я населення, які стосуються документа державного 
планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом 

4.1. Екологічні проблеми місцевості  (включаючи здоров’я населення)                             

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 
проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані 
характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання, їх 
відношення до містобудівної документації, та визначені можливості їх врахування при 
розробленні проектних рішень детального плану території. На основі аналізу 

екологічної ситуації та проектних рішень, прийнятих у проекті детального плану були 
визначені ключові актуальні питання, що потребують оцінки. 

Серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров'я населення, 

виділяються наступні: соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови 
праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя тощо); 
генетичні; стан навколишнього природного середовища (що обумовлюється як 
природними так і антропогенними факторами); наявність та рівень системи охорони 

7720.3.1.02 Шлам септиків 4 
життєдіяльність 

працівників 

Вивезення на 
очисні споруди 

підприємства 
7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 
змішані, у т. ч. 
сміття з урн 

4 Життєдіяльність 

працівників, 
прибирання 
території 

Вивезення на 

полігон 

ТПВ 
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здоров'я. Відповідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників 
виділяються наступні залежності. На чинники соціально-економічного характеру, до 

яких відносяться паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в 
шкідливих умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні 
побутові умови та гіперурбанізація припадає 51-52% загального впливу. 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. 
Таким чином, серед ризиків впливу на здоров'я населення, які стосуються 

документа державного планування можна віднести: якість атмосферного повітря на 

ділянках впливу автотранспорту, шумове та вібраційне навантаження. 
 

4.2. SWOT- аналіз території виконання детального плану з огляду на 

можливості сталого розвитку 

Внутрішні фактори 

Позитивний вплив Негативний вплив 

Сильні  Слабкі 

На територію розроблення ДПТ 

накладаються планувальні обмеження: 
червоні лінії існуючих вулиць та проїздів, 
межі відводів землекористувачів, 

протипожежні, нормативні санітарно 
захисні зони промпідприємств, охоронні 
зони інженерних мереж та об'єктів, зони 

шумового навантаження. 

В межах ДПТ більша частина території 

знаходиться в межах санітарно-захисних та 
охоронних зон, більшість з яких 
перекривається.  

Визначення функціонального використання  

проектованої ділянки, землі, для 
розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту, площею 

5,1510 га. 

- 

Для забезпечення місцями зберігання 

автомобілів влаштовуються паркомісця , з 
влаштуванням заїздів-виїздів на існуючі та 
проектовані проїзди, та дотриманням усіх 

необхідних розривів. що повністю 
забезпечує потребу проектованого об'єкту 

Викиди забруднюючих речовин 

вихлопних газів в місцях концентрації 
автомобілів  

Озеленення та благоустрій 
реконструйованих ділянок:  

 додаткове озеленення пішохідних 

площадок та зон паркування на ділянці 
проектування шляхом замощення їх 
покриттям  

 освітлення проїздів та стоянок 
декоративними світильниками;  

- 

Зовнішні фактори 

Можливості Загрози 

Влаштування кварталів житлової забудови,  Недортримання СЗЗ. 
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Регулювання русла річки Байлова за 

рахунок влаштування дамб.  
Зниження рівня шуму від проектної колії, за 
рахунок влаштування шумозахисних 

екранів, та озеленення 
Будівництво колії, підвищить економічний 
розвиток села. 

 

Позитивний вплив Негативний вплив 

Сильні  Слабкі 

Будівництво нових проїздів з 

нормативними поперечними профілями, 
замощенням проїздів асфальтобетоном та 
тротуарів ФЕМ-ом, влаштування, по 

можливості, газонів та додаткового 
озеленення  

- 

Комплексний благоустрій та озеленення 
території: збереження існуючих та 

розташування нових зелених насаджень, з 
боку залізниці; встановлення дорожніх 
знаків у місцях пішохідних переходів, 

розмітка вулиць тощо. 

Значний відсоток територій в межах 
ДПТ, які не можуть бути озеленені 

(залізничні та автошляхи) 

 

Розділ 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 

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають 
відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і 

впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. Проведений 
огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі 
яких оцінюються цілі та заходи детального плану території. 

 

5.1. Оцінка відповідності проекту детального плану цілям 
програм державного та місцевого рівня, галузевих програм                               

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було 
розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні 
завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку.  

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони 
навколишнього природного середовища».  

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобігання 
негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному 
та інших рівнях, що стосуються документу державного планування (ДПТ), а також 

шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного 
планування "Детальний план території для будівництва гілки залізничної колії в с. 
Сокирниця" виконуються у відповідності до діючих нормативних документів (ДБН, ДСП), 

законів України. 
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
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середовища» та нормативно-правової бази України в галузі охорони довкілля, документ 
державного планування повинен враховувати ряд зобов’язань:  

− пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 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»; 
 - звіт про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території для 

будівництва гілки залізничної колії в с. Сокирниця − надання інформації щодо 

обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне 
середовище;  

 − оцінка ступеню 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.  

Охорона та покращення стану навколишнього природного середовища 
забезпечується комплексом захисних заходів, в основу яких закладається система 
державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і благоустрою 

населених пунктів. Зокрема 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, забезпечення 
екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих територій.  

На територію розроблення ДПТ накладаються наступні планувальні обмеження: − 

нормативні санітарно захисні зони:  
100 м — Санітарно-захисна зона підприємства ТОВ «Сокирницький цеолітовий 

завод» 

100 м — від осі крайньої залізничної колії до будівель; Зона шумового 
дискомфорту на рівні 50м – за умови використання шумозахисних заходів згідно пункту 
5.7 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 

затверджених Наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173 
 охоронні зони інженерних мереж та об'єктів: 
15 м — ширина охоронної зона ЛЕП 35 кВ,  

2 м — ширина охоронної зона ЛЕП 0,4 кВ,  
4 м –  газопроводу середнього тиску, 
водоохоронні зони  
25 м. - Прибережна захисна  смуга річки Байлова. 

50 м -  Прибережна захисна  смуга  водойм (ставків). 
 Загалом, в межах ДПТ уся територія (100%) знаходиться в межах 

санітарнозахисних та охоронних зон, більшість з яких перекривається.  

 

5.2 Оцінка відповідності проекту детального плану 
зобов'язанням у сфері охорони довкілля, встановлені на 

міжнародному рівні та шляхи їх врахування 
Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 

навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, 
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а також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв'язання 
глобальних екологічних проблем. 

Основними напрямами співробітництва з міжнародними організаціями членом яких 
є країна, 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. 
Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є рішення 

щодо функціонального використання території з урахуванням принципів охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою міжнародних 
зобов'язань. Міжнародні обов'язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50 
міжнародних багатосторонніх угод, які стосуються збереження та збалансованого 

використання біорізноманіття, серед яких: 
Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час Всесвітньої 

конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 

й ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994 р.; 
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним 

чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, м.Рамсар, 

Іран, 1971 р.); 
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.); 
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (1995 

р.); Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.); 
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 
1996р.); 

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992 р.);  

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 
озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. 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 мережа займала близько 8 % території України і в 

основному складається з існуючих територій природно-заповідного фонду. За 
результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 
розглядається проектом документу державного планування, території природно-

заповідного фонду, що внесені до Смарагдової мережі України відсутні. 
Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території 

держави здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, 

шляхом виділення певних територій та надання їм охоронного статусу. На території 
України виділено 39 водно- болотних угіддя міжнародного значення, офіційно визнаних 
Рамсарською конвенцією, а ряд водно-болотних угідь є перспективними для визнання. 
Деякі водно-болотні угіддя погоджені розпорядженням Кабінету Міністрів України і 

подані на розгляд Секретаріату Рамсарської конвенції.  
За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 

розглядається проектом документу державного планування, вищезазначені угіддя 

відсутні. 
Стосовно дотримання міжнародних зобов'язань по іншим напрямам 

співробітництва, таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з 

відходами та іншим, слід зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних 
цілей та завдань проекту документу державного планування, що є містобудівною 
документацією місцевого рівня. Дотримання вищеперелічених зобов'язань може бути 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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реалізоване в сфері науково-технічних розробок, вибору технічно-конструкторських 
рішень при проектуванні певних об'єктів та споруд, видання певних нормативно-

правових актів та державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. 
Проте слід зазначити, що більшість заходів, визначених містобудівною документацією в 
частині розвитку систем комунальної інфраструктури, поводження з відходами, 

пропонують впровадження сучасних дружніх до оточуючого середовища технологій, що 
відповідає загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню 
міжнародних зобов'язань в даній сфері. 

 
 
 

 

Розділ 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 

У цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 
навколишнє середовище. Окремі складові містобудівної документації були 
проаналізовані з метою виявлення потенційно значних впливів на навколишнє 

середовище, що мають відношення до реалізації рішень проекту детального плану. 
Рішення з просторового планування території, що представлені проектом детального  
плану, були оцінені групами, що представляють зони певного функціонального 

використання, такі, як: виробнича забудова, території житлово-громадської забудови, 
території транспортної інфраструктури та інші. 

Виявленні ключові впливи, пов'язаних з конкретними запланованими рішеннями 

містобудівної документації висвітлені у підрозділі 6.1. 
На наступному етапі була проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів 

шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації різних проектних рішень на окремі 

компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у підрозділі 6.2. 
 

6.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для 
здоров'я населення 

У цьому розділі представлено результати оцінки проекту документу державного 
планування (проекту детального плану території) з урахуванням рішень містобудівного 
розвитку, прийнятих у відповідних розділах вищезазначеної документації. Оцінка 

враховує екологічні цілі, пов'язані з розвитком на місцевому рівні, з метою забезпечення 
ефективного та сталого соціально-економічного розвитку населеного пункту та 
поліпшення якості життя населення. Аналіз цілей екологічної політики викладений у 

розділі 5. 
В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках або 

наслідках, пов'язаних із запропонованими змінами (чи переглядом раніше визначених 

змін) функціонального використання територій та основних проектних рішеннях, 
передбачених містобудівної документацією. 

За результатами оцінки пропонуються заходи, спрямовані на пом'якшення 

потенційних негативних наслідків, які дозволять більш раціонально використовувати 
територію населеного пункту з меншим антропогенним навантаженням на природні 
ресурси та існуюче навкколишнє середовище. 

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі 
рейтингу потенційних наслідків (таблиця 6.1), висновки представлені в розділі 6.3.  На 
основі оцінки окремих заходів проекту було проведено аналіз потенційних 

кумулятивних та синергічних впливів та ризиків, визначені можливі альтернативні 
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рішення та заходи для пом'якшення та попередження виявлених негативних 
екологічних наслідків реалізації проекту документу державного планування. Огляд 

потенційних негативних впливів та заходів з пом'якшення впливу представлений у 
розділі  6.2 нижче. 

Серед ключових наслідків проекту документу державного планування (проекту 

детального плану) доцільно виділити: 
-  Атмосферне повітря. 
-  Шумовий вплив 

-  Водний басейн.  
- Ґрунти. 
- Біорізноманіття. 

- Основні соціально-економічні ризики. 
-  Здоров'я населення.  

 

У таблиці 6.1 наведені основні виявлені впливи. 
Таблиця 6-1 Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей 

  

№ Питання Потенційний вплив Заходи по скороченню негативного 

Впливу 
  

1 Загальні впливи 
будівництва 

Під час будівництва гілки 
залізничної колії 
передбачаються такі впливи 

як: тимчасове підвищення 
акустичного навантаження 
на територію, земляні 

роботи, пил, викиди в 
атмосферу від транспортних 
засобів та зварювання, 

відходи будівництва та ін. 
 
  

- підготовка та втілення плану 
організації будівництва, щоб скоротити 
та пом'якшити загальні наслідки 

будівництва, в тому числі шум, викиди 
в атмосферу, утворення та утилізацію 
відходів, ризики ерозії; - вибір 

підрядників, котрі дотримуватимуться 
відповідних екологічних та соціальних 
вимог; - безперервний контроль за 

впливами згідно з відповідними 
національними, екологічними 
стандартами і вимогами ЄБРР. 
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6.2. Можливість негативних кумулятивних ефектів 

У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних 
ефектів. В промисловій зоні с. Сокирниця, де здійснює виробничу діяльність ТОВ 

«Сокирницький цеолітовий завод», діяльність якого впливає на на навколишнє 
середовище. Перевезення вантажів цього підприємства буде забезпечувати відділення 
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», що не має на даній території стаціонарних джерел викидів. 

Кумулятивний вплив виробничої діяльності вище вказаного підприємства 

оцінюються через фонові концентрації забруднюючих речовин. Така інформація 
видається відповідними підрозділами ДСНС України, які мауть проводять систематичний 
державний моніторинг за нормованими показниками якості атмосферного повітря на 

стаціонарних автоматизованих постах контролю.  

За даними фонового забруднення атмосферного повітря в с. Сокирниця не 
спостерігається екологічної проблеми з викидами забруднюючих речовин, та не має 

перевищення максимально разової граничнодопустимої концентрації по всім фоновим 
речовинам, що відповідає вимогам Закону України «Про забезпечення санітарно- 
епідеміологічного благополуччя населення». 

При роботі підприємства розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі виконаний з урахуванням фонових значень пилу (розділ 3.1 
даного звіту). 

Враховуючи, що після введення об’єкту будівництва колії в експлуатацію, 
збільшення рухомого залізничного складу або збільшення навантаження на нього не 
передбачається, додаткові джерела викидів з.р. в атмосферне повітря не утворяться, 

межі санітарно-захисної зони не зміняться. 
Кумулятивний вплив об’єкту планованої діяльності та сусідніх виробничих 

підприємств, які є забруднювачами довкілля, з урахуванням їх видів діяльності, є 

незначним та допустимим. Значний негативний кумулятивний вплив на довкілля не 
очікується. Значення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
залишаться на існуючому рівні. 

 
Таблиця.  Прогнозування кумулятивних ефектів від розроблення ДПТ 

 
 

Мета ДПТ 

Біорізноманіття 

(фрагментація середовища 

існування) 

Клімат (зміна) Ландшафт 

(стабільність) 

Вода (затоплення) 

1 2 3 4 5 

Озеленення 

територій 
0 (на місцях не озеленених 

площ) 

+ (озеленення проїжджої та 

пішохідних; озеленених 

санітарно захисних зон, 

територї під охоронною 

зоною ЛЕП) 

 

 

 

 
  

+(збереження 

мікроклімату 

території) 

0(на місцях не 

озеленених площ) 

0 (поза заплавами) 
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Забудова 

території 

+ (озелененням внутрішньо 

дворових територій) 

- (збільшення 

кількості приватного 

автотранспорту); 

+(припинення 

функціонування 

виробничих обєктів, 

будівництво 

шумозахисних 

екранів) 

0 (на місцях 

неозеленених площ) 

- ( будівництво 

шумозахисних 

екранів) 

+ (включення в систему 

водовідведення озеленених 

територій та територій 

замощених газонними 

решітками, для 

забезпечення організованої 

інфільтрації поверхневих 

вод в ґрунт) 

Комунікації 

0 (наявні інженерні мережі, 

після уточнення 

потужностей і техстану, у 

разі відповідності  

0 (існуюча 

інфраструктура) 

0 (існуюча 

інфраструктура) 

+ (захист ґрунтових вод) 

 

6.3. Висновки з результатів оцінки 
Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу проекту 

містобудівної документації на навколишнє середовище та здоров'я населення. 
Водночас, було виявлено ряд ризиків та потенційних негативних наслідків, пов'язаних з 
основними рішеннями щодо планування, прийнятими в даному проекті. Основні 

висновки наведені нижче у цьому розділі. Основні пропозиції щодо запобігання, 
мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків подано далі в розділі 7 
цього звіту. 

Узагальнюючи інформацію, зроблені висновки про рівень прогнозованого 
негативного впливу робіт по будівництву залізної колій на навколишнє природне 

середовище. 

Критерієм екологічних оцінок служили гранично допустимі концентрації 
забруднюючих речовин в повітрі населених місць, водоймі рибогосподарського значення. 

Вплив технологічних процесів оцінювався шляхом зіставлення кількості виділилися 
забруднюючих речовин з їх гранично допустимими значеннями. 

Виконана інтегральна оцінка загального впливу на навколишнє середовище, 

виражена в балах, значення яких змінюються від нуля до одиниці. 

Величина критерію, що дорівнює "1", відповідає повної деградації навколишнього 
середовища, значення "0" відповідає збереженню навколишнього середовища в межах 

нормативних величин  табл. 
Комплексна оцінка впливу на довкілля будівництва гілки залізничної колії  

Об’єкти довкілля Ступінь впливу, бали 

Атмосферне повітря 0 — вплив не перевищує ГДКж.з 

Водне середовище 0 - впливу на водний об’єкт при штатному режимі 

роботи відсутній 

Ґрунт, рослинний та тваринний світ 0 - вплив відсутній, робоча діяльність ведеться 
на території з твердим покриттям, відходи , що 

утворюються на території не зберігаються 

Техногенне середовище 0 - теплове, радіаційне забруднення відсутні 

Соціальне середовище 0 - шумове та електромагнітне навантаження на 
рівні допустимого, соціальний ризик прийнятний 
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Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 
зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання 
документа державного планування 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ 
передбачено ряд планувальних та технічних заходів. 

Комплекс заходів з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
повинен бути виконаний з врахуванням законів України щодо екологічного стану та 
санітарно-епідеміологічного контролю території та шляхом виконання заходів, 

передбачених державними, обласними, районними, міськими цільовими програмами 
щодо охорони навколишнього природного середовища. 

Заходи із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення 

ризиків розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ: 
       — вертикальне планування території: 

— підготовка території для будівництва на ній споруд з максимальним збереженням 

існуючого рельєфу; 
— підвищення понижених ділянок рельєфу, за рахунок повторного використання 

витісненого ґрунту; 

— планування рельєфу з максимальним наближенням збереження природного 
стоку поверхневих вод; 

— проектом організації будівництва (ПОБ) необхідно передбачити зрізання 

родючого шару ґрунту з визначенням місць складування, для наступного його 
використання; 

— створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням 

нормативних поперечних профілів проектованих проїздів. 
— поверхневе водовідведення: 

— забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених 

ділянок); 
— заміна існуючих канав укріпленими лотками перекритими решітками;  
— влаштування водовідведення відкртого типу у поєднанні з закритим типом — 

дощова каналізація з дощоприймачами, у комплексі з перехоплюючими лотками 
перекритими решітками; 

— включення в систему водовідведення озеленених територій та територій 

замощених газонними решітками, для забезпечення організованої інфільтрації 
поверхневих вод в ґрунт, згідно рекомендовані значень коефіцієнта фільтрації. 

— захисту від підтоплення: 

— влаштування перехоплюючих лотків по ділянці проектування для запобігання 
потрапляння поверхневих стічних вод на суміжні ділянки; 

— влаштування горизонтального та вертикального дренажу довкола будівель; 

— влаштування горизонтальної та вертикальної гідроізоляції фундаментів будинків.  
— використання підземного простору: 

— не передбачено 

 
Заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового 

покриву: 
— обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 

— максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального 
варіанту територіального розміщення проектованих об'єктів; 

— зняття родючого шару ґрунтового покриву, його складування на спеціально 

відведених майданчиках, збереження та перенесення на малопродуктивні земельні 
ділянки, з подальшим використанням при рекультивації, відновленні та благоустрої 
територій; 
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— зберігання відходів, що утворюються в процесі будівництва та функціонування 
об’єктів, здійснювати в спеціально відведених місцях відповідно до санітарних норм і 

вивезення їх в установленому порядку; організація збору, тимчасового зберігання та 
вивозу відходів на визначені об’єкти їхнього розміщення є відповідальністю підрядної 
організації, яка виконуватиме будівельно-монтажні роботи; підрядники зобов’язані 

дотримуватися технічних нормативів і процедур скорочення обсягів утворення 
відходів (наприклад, використання пересувних контейнерів для збору металобрухту, 
тощо); 

— при виконанні підготовчих та основних будівельно-монтажних робіт, відходи в місцях 
їх утворення повинні збиратися у тару, призначену для кожного класу небезпеки з 
дотриманням правил безпеки. Надалі, по мірі їх накопичення, відходи повинні 

доставлятися для тимчасового зберігання на майданчик і зберігатись у відведеному 
місці для подальшого перевезення на об’єкти збору, утилізації, місця знешкодження 
або захоронення; 

— запобігання в установленому порядку негативному впливу майданчиків ТПВ на 
ґрунтовий покрив , запровадження регулярного санітарного очищення території; 

— забезпечення розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній ділянці з 

твердим покриттям; 
— не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунт шляхом здійснення контролю за 

роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, виконання 

своєчасного ремонту, недопущення роботи несправних механізмів, заправка техніки 
лише закритим способом - автозаправниками; 

— своєчасне проведення профілактичних оглядів і ремонтів техніки та автотранспорту 

силами спеціалізованих організацій; 
— використання для планових і профілактичних ремонтів технологічних майданчиків з 

твердим покриттям; 

— заборона спалювання всіх видів горючих відходів на території будівельних 
майданчиків; 

— передбачити технічну (відновлення ґрунтового покриву на земельних ділянках після 

завершення будівельних робіт) та біологічну рекультивацію порушених ділянок; 
— передбачити систему моніторингу за станом ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.  

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 
— контроль за точним дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт; 
— виключення роботи машин та механізмів на холостому ході; 

— використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього 
згорання, що мають відповідні сертифікати щодо вмісту у викидах шкідливих газів; 

— дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки; 

— підтримка справного технічного та експлуатаційного стану техніки та обладнання; 
— збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному стані;  
— влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, з переважним 

використанням існуючих шляхів з твердим покриттям для зменшення пилоутворення; 
Шумозахисні заходи: 

— використання сучасного технологічного та енергетичного обладнання, будівельної 
техніки з низьким рівнем шуму; 

— забезпечення акустичного режиму на території та в приміщеннях шляхом 
застосування: 

— архітектурно-планувальних заходів: 

■ в житловій забудові, що виходить фасадом до залізниці, - розміщення 
господарських приміщень, комунікаційних шляхів, коридорів, галерей; 
планування отворів вентканалів в сторону протилежну від звукового 

навантаження; 
■ збереження існуючих та розташування нових шумозахисних зелених 
насаджень зі сторони залізниці; 
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— будівельно-акустичних заходів: 
■ застосування спеціальних шумозахисних вікон з технічними рішеннями для 

провітрювання ефективністю 15-18 дБа.; 
■ встановлення шумопонижуючих сучасних склопакетів, які знижують рівень 
шуму максимально до 35 дБА.; 

■ влаштування, на основі розрахунку впливу шуму, збоку залізниці, 
шумозахисних екранів (рівень шуму на зовнішній стороні стіни шумозахисного 
екрану не повинен перевищувати 55 дБА); 

— передбачити систему моніторингу за дотриманням нормативних рівнів звукового 
тиску в зоні житлової та громадської забудови; 

Заходи щодо охорони водного середовища: 

— не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунти, зливання паливно- мастильних 
матеріалів виконувати в спеціально відведених та обладнаних місцях; 

— оснащення робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових та 

будівельних відходів; 
— передбачити систему моніторингу за технічним станом мереж, за станом ґрунтових та 

підземних вод. 

Захисні заходи, охорона праці та протипожежна безпека: 
— створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування 

працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; 

— заземлення всіх металевих частин, які можуть опинитися під напругою; 
— улаштування захисного відключення електрообладнання при перевантаженнях і 

короткому замиканні; 

— оснащення об’єкта первинними засобами пожежогасіння; 
— застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій; 
— дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки. 

— суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону 
України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про 
пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні; 

— дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки; 
— оснащення будівель первинними засобами пожежогасіння та пожежним  

інвентарем. 

— будівництво споруд здійснювати з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня 
вогнестійкості, а також з дотриманням необхідних розривів між ними; 

— конструкції, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного 

електроустаткування повинне відповідати умовам навколишнього середовища і 
пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ. 

Планувальні заходи: 

— функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, 
озеленення та ін.; 

— максимальне збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним 

покривом, зменшення частки відводів для допоміжних об’єктів і раціоналізації 
виконання будівельних робіт; 

— зняття та складування в окремих місцях родючого шару ґрунту при проведенні 
будівельних робіт з наступним його використанням для поліпшення продуктивності 

інших земель; 
— недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок. 

Ресурсозберігаючі заходи: 

— збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх 
використання та ін.; 

— максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального 

варіанту територіального розміщення проектованих об'єктів; 
— зняття родючого шару ґрунтового покриву, його складування, збереження та 

перенесення на малопродуктивні земельні ділянки; 
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— відновлення ґрунтового покриву на земельних ділянках після завершення 
будівельних робіт; 

— при будівництві об’єктів передбачити максимальне використання сучасних 
високоефективних енергозберігаючих технологій та матеріалів, інженерного 
обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо. 

Заходи з благоустрою та озеленення території: 
— передбачити збереження існуючих та розташування нових зелених насаджень з 

захисними та декоративними якостями; 

— передбачити для максимального озеленених площ та покращення екологічної 
ситуації додаткове озеленення пішохідних площадок та зон паркування на ділянці 
проектування шляхом замощення їх покриттям із перфорованих плит або газонних 

решіток ТТЕ ; 
— передбачити будівництво нових проїздів з нормативними поперечними профілями, 

замощенням проїздів асфальтобетоном та тротуарів ФЕМ-ом та влаштування, по 

можливості, газонів та додаткового озеленення  
— передбачити запровадження моніторингу за об'єктами благоустрою та озеленення, 

визначення відповідальних за утримання та ремонт суб’єктів господарювання, меж 

утримання територій закріплених для догляду за суб’єктами господарювання; 
— передбачити освітлення проїздів та стоянок декоративними світильниками. 

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення повинні здійснюватись в 

відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря» тощо. 
 

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність 
інформації, технічних засобів, тощо). 

8.1. Оцінка альтернатив 
У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Детальний 

план території для будівництва гілки залізничної колії в с. Сокирниця” були прийняті 
наступні перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє 
середовище. 1. "Варіант нульової альтернативи"; 2. Варіант приорітетної альтернативи 

Альтернатива 1 (нульова альтернатива) 
Відмова від реалізації проекту ДПТ не призведе до зміну стану компонентів 

довкілля, а соціально-економічні показники планової території будуть неврівноважені та 

зміщені в сторону задоволення потреб промислових підприємств. 
Якщо відмовитися від пропонованих змін у ДПТ, території і надалі перебуватимуть 

у занедбаному стані, а наявні на них виробничі підприємства впливатимуть на 

формування якісних показників стану атмосферного повітря на прилеглій житловій 
забудові. 

Надалі будуть відсутні першочергові об’єкти обслуговування населення як в межах 

ДПТ, так і в безпосередній близькості до нього. 
Альтернатива 2 (пріорітетна) 
ДПТ вносить уточнення і доповнення до затвердженої містобудівної документації 

на новому рівні, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території 
та проектних рішень, з метою раціонального використання земельних ресурсів, в тому 
числі використання неужиткованих території. 

При визначенні функціонального призначення територій в межах розроблення 
детального плану були враховані наступні чинники: 
— генеральний план с. Сокирниця М 1: 5 000; 

— генеральний план с. Бороняво М 1: 5 000; 
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Рішення ДПТ щодо ділянки проектування: 

— врахувавши цільове призначення території — та результати оцінки ризику для 
здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря, в ДПТ прийняте рішення 
територію віднести до земель транспортної інфраструктури без шкідливого впливу на 

довкілля, що відповідає рішенню діючого генерального плану населеного пункту та 
існуючій містобудівній ситуації (сусідство житлової забудови); 

— планувальні квартали  “К-14”, “К-27”  зазнають незначних змін, які слід врахувати 

після затвердження містобудівної документації, використання ділянки відповідає 
містобудівній документації; 

— територія земель транспортної інфраструктури «Львівська залізниця» не зазнає змін, 

як територія транзитного транспорту, що перебуває в державній власності. 
Планується підєднання підїзної колії до існуючої транспортної інфраструктури; 
 

8.2. Ускладнення що виникли в процесі проведення СЕО 

Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної 
оцінки можна виділити наступні фактори: 

- відсутність офіційних статистичних даних окремо по с. Сокирниця, через те що 

встановлені форми державної статистичної звітності передбачають збір, обробку та 
офіційну звітність по містам обласного підпорядкування та території району, яка 
включає також і інші населені пункти. Таким чином висновки отримані в результаті 

аналізу статистичних даних мають певний відсоток похибки; 
- відсутність проведення лабораторних аналізів та досліджень безпосередньо на 

території населеного пункту. 

- обмежений рівень інформації  в органів виконавчої влади, що реалізують 
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони 
здоров'я, що відображається в недостатньому надані вихідних даних для виконання 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. 

 

Розділ 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров'я населення 

Системи моніторингу навколишнього середовища, визначає порядок створення та 

функціонування системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної діяльності, 
визначає основні завдання сільської системи моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх 
завдання відповідно до конкретного ресурсу, принципи організації та функціонування 

системи, взаємовідносини між суб'єктами під час створення та опрацювання системи 
моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її створення. Система 
моніторингу функціонує у відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища” та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». 

Система моніторингу довкілля Закарпатської обл. - це система спостережень, 

збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан 
довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій 
для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання 

вимог екологічної безпеки. 
Екологічний та соціальний моніторинг для проектованого 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. Загальною метою 
моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є 
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забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та 
наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми. Екологічний та 

соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, 
що викликають занепокоєння. 

Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні 

загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 
Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації 
об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та 

ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний моніторинг буде здійснюватися під 
час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із 
експлуатації. Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 

1.        Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 
певних аспектів; 

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу; 

3. Візуальний огляд; 

4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження; 

5.       Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка мешкатиме на прилеглих 
територіях; 

6.       Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту 
на навколишнє природне та соціальне середовище. 

Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього моніторингу 

об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної 
інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого 
самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та 

інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. Органи державного нагляду 
здійснюватимуть моніторинг та контроль громадських установ шляхом проведення 
планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін. 

 

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров'я населення 

Транскордонні наслідки від реалізації Детального плану території для будівництва 

гілки залізничної колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади, відсутні, 
зважаючи на обмеження впливу територією району. 

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої 
пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.  

Даний Звіт з оцінки впливу на довкілля виконаний у складі проекту «Детального 

плану території для будівництва гілки залізничної колії в с. Сокирниця Хустської 
територіальної громади». 

Об’єкт проектування знаходиться  на території с. Сокирниця на лінії межування 

з с. Бороняво, територія опрацювання детальним планом території складає 12 га. 
Тариторія ділянки складая 5,1510 га. 

В районі виконання будівельних робіт розташовані об'єкти промислового 

призначення: залізниця, ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод. Найближчі проектні 
квартали  житлова забудова згідно з генеральним планом знаходиться на відстані 
близько 50 метрів від межі ділянки будівництва. 

Детальнеим планом передбачено будівництво (відновлення) гілки залізничної 
колії, з включенням стрілочних переводів в автоматизовану систему мікропроцесорної 
централізації стрілок та сигналів та встановленням будівлі поста ЕЦ і освітленням 

парку. 
Режим експлуатації об’єкту - цілорічний, перевезення вантажів передбачено ( 1 
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раз на добу, в день, згідно графіку. 
При виконанні підготовчих та будівельних робіт зазнають можливого впливу 

наступні фактори довкілля: атмосферне повітря, ґрунти, рослинний та тваринний світ, 
соціальне середовище. 

 

 
 
 

До складу проекту включені необхідні споруди та облаштування, що 
забезпечують експлуатацію об'єкта: 

- проектна приймально-відправна колія – 2 799.2 п.м. 

- проектна вага – 1 шт.; 
- проектна будівля прохідної. 
Згідно з Державними санітарними правилами планування і забудови населених 

пунктів (затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р. №463) допустимий 
максимальний рівень звуку на території, без                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
посередньо прилеглій до житлових будинків, складає 70 дБА вдень і 60 дБА вночі. 

Аналіз результатів акустичних розрахунків показує, що при експлуатації 
проектної гілки залізничної колії, з встановленням шумозахисних екранів та зеленого 
насадження спеціального призначення для зменшення рівня шуму, максимальний 

рівень шуму не перевищить 21,15 дБА, таким чином забезпечується дотримання вимог 
нормативних документів. 

Проектовані джерела викидів ЗР в атмосферне повітря на період експлуатації 

проектованих об’єктів відсутні. 
Значний негативний вплив на соціальне середовище відсутній. 
Отже, діяльність об'єкту не призведе до негативного впливу на компоненти 

природного довкілля і не приведе до погіршення умов мешкання місцевого населення.  
Вплив на навколишнє середовище при проведенні будівельних робіт буде 

носити тимчасовий, локальний характер, обмежений терміном та місцем проведення 

робіт. 
В районі проведення планованих робіт: 
- немає матеріальних об'єктів, включаючи об’єкти архітектурної, археологічної 

і культурної спадщини; 
- не зафіксовано наявність корисних копалин. 
Аварійні ситуації на даному об'єкті можливі у випадку розливу пального 

будівельною технікою, які беруть участь у проведенні будівельних робіт. 
Роботи з будівництва проектованих об’єктів будуть супроводжуватися викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від траспорту та будівельної техніки за 

рахунок згорання палива у двигунах, при проведенні зварювальних і фарбувальних 
робіт, при пересипанні ґрунту, щебеню. 

Вплив шумового фактору на населення в результаті роботи будівельної техніки 

буде в межах нормативних значень. 
Оскільки намічена діяльність носитиме локальний і тимчасовий характер, то і 

очікувані дії на довкілля будуть тимчасовими і обмеженими в просторі. 
В процесі виконання будівельних робіт будуть утворюватися виробничі і тверді 

побутові відходи, пов’язані з проведенням даних робіт. Всі утворювані відходи 
належать до 3го та 4-го класів небезпеки. Відповідальність за них, в період 
реконструкції, несе підрядна організація, що виконує роботи. 

Значне забруднення ґрунту на будівельному майданчику можливе лише при 
виникненні аварійної ситуації та розливі нафтопродуктів, розсипу будівельних 
матеріалів та сумішей. 

Вплив будівництва на зміну мікроклімату в зоні впливу обумовлений специфікою 
проведення робіт та не передбачає можливості формування таких місцевих 
кліматичних умов, які стимулювали б розвиток шкідливих видів флори і фауни. 
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Проектом передбачається комплекс заходів щодо забезпечення нормативного 
стану навколишнього середовища: 

- передбачається вивезення відходів за договорами зі спеціалізованими 
організаціями, відповідно до норм і вимог існуючого законодавства; 

- вимоги пожежної безпеки забезпечуються комплексом проектних рішень, 

спрямованих на попередження аварій, а також створенням умов, що забезпечують 
успішне гасіння пожежі й евакуацію людей; 

 

Враховуючи все вищенаведене, при умові виконання передбачених даним 
проектом заходів, впливи на навколишнє природне середовище можуть бути оцінені як 
допустимі. 

 
Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 
документами державного планування. 

Склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.1.1-14:2012 
“Склад та зміст детальльного плану території”.  

Детальний план території - це одночасно містобудівна документація на 

місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію 
та розвиток території. Детальним планом території визначаються: 
˗   принципи планувально-просторової організації забудови; 

˗   червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
˗   функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох 
земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними 

стандартами і правилами; 
˗   містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або 
уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; 

˗   потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 
розташування; 
˗   доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 

˗   черговість та обсяги інженерної підготовки території; 
˗   систему інженерних мереж; 
˗   порядок організації транспортного і пішохідного руху; 

˗   порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; 
˗   межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності 
плану зонування території). 

В межах населеного пункту детальний план уточнює положення генерального 
плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини 
території. В такому випадку детальний план розглядається і затверджується міською 

радою протягом 30 днів з дня його подання.  
Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є 

рішенням про комплексну забудову цієї території. 

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території 
може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для 
містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною 
детального плану території. 

Як і інша містобудівна документація, детальний план території містить у своєму 
складі як графічні, так і текстові матеріали, які не підлягають експертизі. 

За умови відповідності генеральному плану населеного пункту та плану 

зонування території можливе внесення змін до детального плану території. 
Важливо! Відсутність відповідно затвердженого детального плану території чи плану 
зонування забороняє передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або 

комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для 
містобудівних потреб. 
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1. ЗАМОВНИК СЕО: 

 
Хустська міська рада 
. 

 
 
Заступник міського  голови                                                     В.Калин 

 
 
2.  РОЗРОБНИК СЕО: 

 

Директор ПП «Архітектура & K 
Головний архітектор проекту                                                  Т. Путрашик 

 
 
 

Головний архітектор ПП «Архітектура & K»                           В. Фречка 
 
 

 
Головний інженер проекту                                                        Я. Баняс 
 

 
Інженер-проектувальник                                                           Ю. Білинець 
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Додаток А. 

Копія рішення органу місцевого самоврядування про розробку детального плану 
території.  

Додаток Б. 
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1Додаток Д. 
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Довідка про врахування наданих зауважень та пропозицій у проекті ДПТ та звіті 
про СЕО. 

 

1 Додається після завершення консультацій та отримання листа з зауваженнями 
(або листа про відсутність зауважень) 

2 Додається після проведення громадського обговорення 

3 Додається після врахування або обґрунтованої відмови врахування побажань та 
пропозицій громадськості х слухань та оприлюднюється 

 

















































ЗДКДРПДТСЬКД ОБЛДСНД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДIДЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

пл.Народна,4, м.Ужгород, 88008, тел 61-66-70, 61-55-38 факс
www.uoz-zak. gov. ua, e-mail : uoz@carpathia. gov.ua код €ДРП ОУ 020 12852

|0.12.202| Ns271/06-3 На Jф097/14 вiд 2З.|t.2021'

Виконавчий KoMiTeT
ХустськоТ MicbKoi ради
вiддiл мiстобулування та архiтектури
вул.900-рiччя Ху стаr27о м.Хуст, 90400
оrоsаrh@чkr.пеt

'

ll';i

розглянувши заяву про визначення обсяry стратегiчноi екологiчнот

оцiнки <,.щетального плану територii для будiвничтва гiлки залiзничноi колii в

с.СокирницЯ ХустськОi теритОрiальноi громади), ЗакарпатськоТ областi,

пропонуемо врахувати наступне:- 
- передбачатИ дотримаНня санiтарних розривiв (санiтарно-захисна зона)

вiд джерел шкiдливостi до межi житловоi забудови, дiлянок громадських

установ, булинкiв i споруД, в тому числi дитячих, навчiLпьних,

пi*у"-"по-профiлактичних установ, закладiв соцiа.пьного забезпечення,

спортивних споруд та iнших, а також територiй паркiв, садiв, cKBepiB та

iншиХ об'ектiв 
- 
зеленого будiвництва загального користування, дiлянок

оздоровчих та фiзкультурно-спортивних установ, мiсць вiдпочинку,

садiвницьких товариств та iнших, прирiвняних до них об'ектiв згiдно вимог

дсП планування та забудови населених пунктiв;
- передбачати для будiвництва використаIIня матерl€Lпlв, дозволених до

застосування MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраiЪи;
- при проектуваннi керуватись чинним законодавством Украiъи щодо

санiтарно-гiгiенiчних норм встановлення iнженерних мереж;

- забезпечити вiдповiднiсть води питноi вимогаМ ДСаН ПiН2.2.4.171-10
кГiгiенiчнi вимоги до води питноi, призначеноI для споживання лIодиною);

- передбачати под€rльшу утилiзацiю вiдходiв, що булуть утворюватися
пiд час булiвничтва та експлуатацii даного об'екта.
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