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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 

забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження 
документів державного планування. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування 
виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» № 
2354-VIII від 20 березня 2018 року зі змінами. 

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 застосовується як системний 
процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу 
державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з 
пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної 
документації. 

Об'єкт СЕО і рівень планування 

Генеральний план м. Помічна Кіровоградської області. 
Рівень планування – місцевий. 

Замовник СЕО і виконавець 
Замовником СЕО є Помічнянська міська рада Добровеличківського району 

Кіровоградської області.  
Юридична адреса: 27030, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. 

Помічна, вул. Перемоги, 91.  
Тел. (05253) 2-71-60. 
Виконавцем СЕО є Приватне підприємство «Науково-технічний центр 

«Екосистема плюс». 
Юридична адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. 50, 

кім. 305. 
Тел. (0522) 27-38-69, e-mail:: ecosystema@ukr.net. 
 

Перелік абревіатур 

СЕО - стратегічна екологічна оцінка;  
ОВД – оцінка впливу на довкілля; 
ГДК - граничнодопустима концентрація;  
МВВ – місце видалення відходів; 
ГДС - граничнодопустимий скид;  
ГДВ - граничнодопустимий викид;  
СЗЗ - санітарно-захисна зона;  
ЛЕП – лінія електропередачі; 
ТПВ - тверді побутові відходи;  
МВВ - місце видалення відходів;  
ПЗС – прибережно-захисна смуга 
ПЗФ - природно-заповідний фонд;  
ЗСО – зона санітарної охорони. 



 

зві_____________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
Звіт про СЕО: Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану міста Помічна 

 
 

4 

 

 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 

ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Процес розробки проекту містобудівної документації 
 

Проект «Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану міста 
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області» (далі - Коригування 
генерального плану міста Помічна) розроблено на замовлення Помічнянської міської 
ради у 2015 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний 

інститут екологічної безпеки України» згідно договору №2002/15-ГП від 2015 року.  
Проект Коригування генерального плану міста Помічна відповідає чинному 

законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних 
норм діючому на момент розробки проекту (2015 рік).   

Роботи над аналізом та обробкою основних вихідних даних та іншої звітної 
інформації наданої місцевими, районними та регіональними управліннями були 

розпочаті на початку 2015р. Розгляд ескізу генерального плану та остаточне 
завершення проекту були здійснені наприкінці 2015 року. 

 

На виконання статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011 р. у вересні 2017 року Замовником були 

проведені громадські слухання проекту Коригування генерального плану міста 
Помічна, а графічні матеріали та інформаційна довідка проекту державного 
планування були оприлюднені на офіційному веб-ресурсі Помічнянської міської 
ради для ознайомлення громади, акумулювання пропозицій та зауважень згідно 
чинного законодавства України. Після проведення громадських слухань складено 

протокол погоджувальної комісії «Про врахування громадських інтересів під 

час розроблення (оновлення) генерального плану міста», в якому зафіксовано 

факт відсутності надходження пропозицій та зауважень від громадськості.   
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» введений в дію від 12 

жовтня 2018 року, коли процес розробки проекту документу державного планування 
був завершений, а виконання стратегічної екологічної оцінки не було передбачене 
умовами договору. Рішення про виконання стратегічної екологічної оцінки 
вищезазначеного документу державного планування було прийняте після 
завершення розробки проекту, що не суперечить «Методичним рекомендаціям із 
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 
затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 296 від 
10.08.2018 р. 

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» до містобудівної 
документації «Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану 

міста Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області» 
розроблено у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання 
розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної 
документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених 
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наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 296 від 10.08.2018 р. 
 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів 
виконавчої влади під час розроблення проекту Генерального плану та здійснення 

СЕО 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту 
«Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану міста Помічна 
Добровеличківського району Кіровоградської області» будо складено Заяву про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та розміщено 28 липня 2020 року 
на офіційному веб-сайті Помічнянської міської ради: https://pomichnamr.gov.ua в 
розділі Оголошення.  

Відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» Заява про визначення обсягу СЕО в електронному та паперовому вигляді 
також надана підрозділам з охорони природи та охорони здоров’я Кіровоградської 
облдержадміністрації для отримання зауважень та пропозицій.  

07 серпня 2020 року були отримані пропозиції та зауваження щодо визначення  
обсягу стратегічної екологічної оцінки від Департаменту екології, природних 
ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної 
адміністрації (лист № 26-01-19/3064/0.26) та Департаменту охорони здоров’я 
Кіровоградської обласної державної адміністрації (лист № 01.01/11-18/3204/0.28), які 
використані і враховані під час здійснення СЕО та підготовки даного звіту. 

Інформацію щодо екологічної ситуації в області та охорони здоров’я при 
підготовці звіту про СЕО отримані з офіційних веб-сайтів Департаменту екології, 
природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу і Департаменту охорони 
здоров’я Кіровоградської ОДА.  

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від 
громадськості не надходило. 

 

Зміст і основні цілі генерального плану із зонуванням території та його 

взаємозв’язок з іншими планами та програмами 

Мета розроблення проекту полягає в оновленні генерального плану міста та 
приведенні його у відповідність до вимог чинного законодавства України та 
нормативної бази містобудування, внесення змін з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів.  

В місті діє Генеральний план, розроблений у 1978 році УДПІ 
«Укрміськбудпроект», м. Харків. За період з 1978 року відбулися значні зміни в 
структурі соціально-економічних тенденцій розвитку країни в цілому та міста 
зокрема.  

Межі міста, визначені діючим Генпланом дещо змінились. Перспективна 
чисельність населення, не була досягнута, а відповідно, і об’єми будівництва 
житлової забудови та покращення культурно-побутового обслуговування населення 
не були виконані. 

Оновлення Генерального плану, з затвердженням меж міста, дасть можливість 
отримати найбільш повну інформацію про належність територій до відповідних 
функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, 
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інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, і в свою 
чергу, підвищить швидкість та ефективність прийняття рішення про віднесення 
територій та земельних ділянок до інвестиційно-привабливих, дасть можливість 
розробити необхідну землевпорядну документацію, скоротить терміни видачі 
містобудівних умов та дозвільних документів.  

Оновлений Генеральний план розроблений на оновленій топографічній зйомці, 
із збереженням в значній мірі рішень чинного генерального плану м. Помічна, 
містить прогностичні рішення щодо функціонального використання території міста, 
враховує національні, регіональні та місцеві програми розвитку, а також галузеві 
стратегії та плани, що мають відношення до даної території. 

 

При оновленні та внесенні змін до Генерального плану враховані та 

використані наступні документи та матеріали: 

- інформація з публічної кадастрової карти України станом на початок 
розроблення проекту в частині виділення в існуючих межах міста земельних ділянок 
під забудову; 

- інформація управлінь та відділів Помічнянської міської ради; 
- генеральна схема планування території України; 
- проект детального планування південно-східної частини міста Помічна 

Кіровоградської області, УДПІ «Укрміськбудпроект», м. Харків, 1972р.; 
- генеральний план міста Помічна Кіровоградської області, УДПІ 

«Укрміськбудпроект», м. Харків, 1978р.; 
- робочий проект «Захист від підтоплення ґрунтовими і затоплення 

поверхневими водами території м. Помічна», УД ПНВІ КСМ 
«УКРКОММУННВІПРОЕКТ», м. Харків, 1985р.; 

- робочий проект «Висушування південного району м. Помічна», УПДПВІ 
«УКРПІВДГІПРОВОДГОСП» Кіровоградське відділення, м. Кіровоград, 1990р.; 

- робочий проект «Водопониження підтоплюємої території ділянки 11 (район 
середньої школи №2) м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської 
області», ДПВП «Кіровоградводпроект», м. Кіровоград, 1998р.; 

- нормативна грошова оцінка земель міста Помічна, Добровеличківського 
району Кіровоградської області, Державне підприємство «Кіровоградський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою», м. Кіровоград, 2012р.; 

- схема планування території Кіровоградської області, ДП УДНДІПМ 
«Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя. Київ, 2009р. (затверджена рішенням 
Кіровоградської обласної ради 2013р.). 

Додатково використана затверджена містобудівна документація (детальні 
плани території, містобудівні обґрунтування), яка була надана Замовником в якості 
вихідної інформації. Згідно завдання на проектування вихідні дані надані 
Замовником станом на 01.01.2015р. 

Проект розроблений з використанням ГІС-технологій Digitals, на актуалізованій 
цифровій основі М 1:2000, у державній геодезичній системі координат 1963р., що 
математично пов’язана з системою координат УСК-2000, виконаній Кіровоградським 
відділенням УДНВІЗМТ ім.Шаха «Укргеоінформ».  
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Розроблення генерального плану населеного пункту здійснювалось: 

- згідно вимог нормативно-правових актів України у сфері містобудування та 
архітектури, що визначені ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану 
населеного пункту», ДСТУ Б Б.1.1.-17 2013 «Умовні позначення графічних документів 
містобудівної документації»;  

- нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо 
розроблення, збереження та тиражування містобудівної документації. 

 
Основні показники генерального плану визначені на розрахунковий період (етап 

15 років) до 2030 року. Строк дії генерального плану не обмежується.  
 

Інші плани та програми що мають відношення до документу державного 

планування. 

В розділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що діють на 
національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі 
визначають передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній 
документації, їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення 
містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки. Головні стратегічні 
документи, що мають відношення до проекту генерального плану перераховані 
нижче:  

1) Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року. 

Стратегія затверджена у новій редакції рішенням Кіровоградської обласної ради 
від 27 березня 2015 року №716. Головними цілями Стратегії є: підвищення 
конкурентоспроможності економічного комплексу Кіровоградської області на 
внутрішньому і на зовнішньому ринках; формування сучасної ефективної моделі 
управління розвитком регіону; підвищення стабільності соціально-економічного 
розвитку регіону на підґрунті диверсифікації його економіки; сприяння розвитку 
підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць на місцевому рівні; 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів і підвищення спроможності 
фінансування регіональних цільових програм; сприяння збільшенню доходів 
населення, поліпшенню умов і якості життя та особистого розвитку жителів 
Кіровоградщини. 

2) Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в 

Кіровоградській області на 2013-2015 роки. 

Програму затверджено Рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 
2012 року №417 (зі змінами). Метою Програми є: охорона та поліпшення стану 
довкілля в області шляхом виконання заходів: із зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря; з охорони водних ресурсів; з розвитку заповідної 
справи та формування регіональної екологічної мережі; щодо вдосконалення 
системи моніторингу довкілля. 
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Проектні рішення генерального плану 
Основні принципові рішення Генерального плану: 
1. Освоєння вільних територій в межах населеного пункту під житлову (в 

т.ч. реконструкція кварталів існуючої житлової садибної забудови) та 

громадську забудову  

Подальший розвиток сельбищних територій передбачається переважно в 
північній частині та на вільних від забудови територіях. 

Території житлової забудови. Генеральним планом передбачається подальший 
розвиток території житлової забудови, при цьому, зважаючи на масштаб та 
категорію населеного пункту, пріоритет надається розвитку одноквартирної 
(садибної) забудови. 

Території одноквартирної (садибної) забудови на перспективу займають більшу 
частину сельбищної зони міста. Територіальний розвиток цього виду забудови 
передбачається, в основному, шляхом формування цілісних груп кварталів, а також 
шляхом вибіркової забудови окремих ділянок в середині існуючих кварталів. 
Садибна забудова розміщується на вільних від забудови територіях, які 
використовуються, переважно, під городи, або вкриті неупорядкованими зеленими 
насадженнями. 

Території багатоквартирної та блокованої забудови представлені існуючими 
будинками середньоповерхової забудови, які розташовані в південно- західній, 
центральній та східній частині міста. Окремі будинки розташовані в середині 
кварталів садибної та громадської забудови. 

З метою створення цілісних планувальних утворень, подальший розвиток 
багатоквартирної забудови передбачається у існуючих межах міста шляхом 
проведення реконструкції частини території садибної забудови, а також освоєння 
вільних ділянок переважно в північній частині міста. 

Генеральним планом передбачено забезпечення населення міста усіма видами 
підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до 
гарантованих державою соціальних стандартів. 

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-
побутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових 
масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.  

2. Розширення мережі транспортної інфраструктури (мережа нових вулиць 

та проїздів)  

Нова мережа вулиць запроектована з врахуванням перспективи розвитку міста і 
забезпечує:  

- зручні зв’язки сельбищної зони з промисловими зонами; 
- необхідні швидкості руху транспортних засобів; 
- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 
Основні параметри плану поперечного і поздовжнього профілів вулиць 

прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 
населених пунктів». 

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, під'їздах в межах 
населеного пункту прийнята 30-40 км/год. Рух транспортних засобів по вулицях 
регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної 
частини вулиць та проїздів. Дорожні знаки І-ІІ-ІІІ типорозмірів встановлюються в 
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зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру чи краю проїзної частини до краю 
дорожнього знаку і на висоті 2 м. 

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято не менше 12 м по краю 
проїзної частини. В тупиках вулиць передбачається облаштування майданчиків для 
розвороту 12м на 12м. 

В місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу «зебра» і 
встановлюються відповідні дорожні знаки. 

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну 
частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху. 

Обладнання вулиць міста технічними засобами організації дорожнього руху 
здійснюється згідно з чинними державними стандартами і розробляється на 
наступних стадіях проектної документації. Освітлення вулиць виконується згідно з 
вимогами ДСТУ 3587 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 
до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення». 
Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях запроектовано освітлення 
світильниками. 

Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, 
запропоновано їх трасування з урахуванням існуючих умов і нормативних вимог, 
запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії. Дотримання цих 
пропозицій при реконструкції існуючої житлової забудови, яка постійно 
проводиться, дозволить поліпшити структуру вулично-дорожньої мережі. 

3. Зміна межі населеного пункту  

Існуюча межа міста Помічна прийнята згідно з оновленою електронною 
картографічною основою, наданою замовником у цифровій формі, розробленою з 
використанням ГІС-технологій Digitals, у державній геодезичній системі координат 
1963р., що математично пов’язана з системою координат УСК-2000 (виконана 
Кіровоградським відділенням УДНВІЗМТ ім. Шаха «Укргеоінформ»). 

Площа міста у існуючих межах за комп’ютерними обмірами вказаної вище 
картографічної основи становить 836,2877 га. 

В міську межу включаються наступні території: західна частина - території 
неупорядкованих насаджень та територія кладовища. 

Вказані планувальні перетворення обумовлюють збільшення площі міста на 
8,31га. Після затвердження генерального плану, пропозиції по коригуванню межі 
міста повинні бути покладені в основу розробки необхідної землевпорядної 
документації з наступним затвердженням її в установленому порядку.  

4. Розвиток інженерних мереж, зокрема водопостачання та водовідведення 

Водопостачання міста здійснюється від водосховища на річці Чорний Ташлик та 
артезіанських свердловин. Водопровідна мережа охоплює більшу частину міста. 
Протяжність водопровідної мережі - 37,6 км. Централізованим водопостачанням 
охоплено 51% існуючого населення міста. 

Централізованою каналізацією охоплена багатоповерхова забудова, громадські 
та адміністративні будівлі. Протяжність - 33,78 км. Міські очисні споруди, що 
розташовані за межами міста на сході, приймають стічні води від централізованої 
системи каналізації міста Помічна, а також стоки вигрібних ям міста та району, які 
доставляються перевізниками. 

На розрахунковий період проектом передбачається реконструкція існуючої 
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централізованої системи водопостачання для забезпечення водою існуючих та 
проектних споживачів. Передбачається реконструйована об’єднана система на 
господарсько-побутові та протипожежні потреби. 

На перспективу пропонується будівництво двох артезіанських свердловин:  
свердловина по вул. Виноградна, 107, з дебетом – 8,5м3/год.; свердловина по вул. 
Січових Стрільців, 1а, з дебітом – 13,0 м3/год.  

Проектом також передбачається реконструкція централізованої системи 
водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-
побутових стоків передбачається повна реконструкція очисних споруд і 
каналізаційних насосних станцій з доведенням їх до розрахункової потужності. 

5. Впорядкування та оптимізація територій державної та комунальної 
власності. 

На території Помічнянської міської ради розташовані 2 кладовища: діюче  
знаходиться за межами міста в східній частині та недіюче (закрите) у південній 
частині м. Помічна, які мають санітарно-захисні зони 300 та 100 метрів. Також в 
західній частині міста існує діюче кладовище яке, на даний час, розташоване поза 
межами населеного пункту. Проектом передбачено включення території даного 
кладовища до меж міста. 

В санітарно-захисній зоні кладовища, яке знаходиться за межами міста в східній 
частині та закритого кладовища в межах міста розташована частина житлової 
забудови. Генеральним планом рекомендується закриття кладовищ розташованих 
без дотримання санітарно-захисних розривів, після остаточного заповнення площ 
таких кладовищ в т.ч. скорочення санітарно-захисної зони з 300 до 100 метрів. Для 
цього необхідне прийняття міською радою рішення щодо його закриття та  
забезпечення всієї житлової забудови, в тому числі і садибної, централізованою 
системою водопостачання і каналізації за СанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги 
щодо облаштування, утримання кладовищ в населених пунктах України».  

На сьогодні протипожежний захист міста Помічна забезпечує державний 
пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України в області на 2 пожежних 
машин. На території міста розміщено 14 пожежних водойм та 43 пожежних гідранта. 

З урахуванням вимог пожежної безпеки проектом передбачаються наступні 
містобудівні протипожежні заходи: будівництво пожежного депо, кільцевих мереж 
водопостачання з пожежними гідрантами. 

 
 

Принципові рішення проекту генерального плану м. Помічна   

Таблиця 1.1 

Зміни та заходи пропоновані 
генеральним планом 

Од. виміру Існуючий стан 

На 
розрахунковий 
період (15 
років) 

Загальні проектні рішення 

Збільшення площі населеного 
пункту  

Га 827,9744 836,30 

Збільшення території житлової 
забудови, усього, у тому числі: 

Га 127,9420 
 

315,12 
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- садибної 
- блокованої 
- багатоквартирної 

121,6420 
- 

6,30 

287,62 
9,40 
18,10 

Впорядкування та оптимізація  
територій громадської забудови 

Га 29,2754 20,91 

Впорядкування та оптимізація  
територій виробничої та 
складської зони 

Га 62,5068 61,83 

Розширення та оптимізація 
територій комунальної зони  

Га 3,2514 11,35 

Реконструкція транспортної 
інфраструктури, усього, у тому 
числі: 
- вулично-дорожньої мережі 
- залізничного транспорту 

Га 250,6134 
 
 

119,6989 
130,9145 

310,48 
 
 

96,44 
214,041 

Впорядкування та оптимізація 
територій рекреаційно-
ландшафтної та озелененої зони 
усього, у тому числі: 
- загального користування 
- рекреаційні 

Га 90,3278 
 
 
 

89,1928 
1,1350 

25,66 
 
 
 

15,87 
- 

Впорядкування та оптимізація 
сільськогосподарських угідь  

Га 253,8278 86,78 

Зонування території    

Розподіл території населеного 
пункту на функціональні зони, для 
подальшого розвитку та 
накладення планувальних 
обмежень 

- відсутній наявний 

Інженерні мережі  
Розвиток існуючої централізованої системи водопостачання 
Розвиток існуючої централізованої системи водовідведення 
Реконструкція існуючих трансформаторних підстанцій зі збільшенням потужності 
трансформаторів на розрахунковий термін. 

Будівництво нових трансформаторних підстанцій для електропостачання споживачів 
на розрахунковий термін. 

Санітарна очистка території  
Вдосконалення планово-регулярної системи санітарної очистки міста  
Запровадження системи роздільного збору відходів 
Інженерний захист території  
Вертикальне планування вуличної мережі та магістральних автодоріг 
Озеленення захисних зон та санітарно-захисних зон (СЗЗ) 
Облаштування доріг з твердим покриттям 

Природоохоронні заходи  

Встановлення нормативних СЗЗ, охоронних зон та прибережних захисних смуг  
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Озеленення території населеного пункту 
Встановлення обмежень у користуванні об’єктами, що охороняються згідно чинного 
законодавства 

 
 

Основні техніко-економічні показники проекту генерального плану 

Таблиця 1.2 

Назва показника Од. виміру 
Існуючий 
стан 

Проектний 

Чисельність населення  осіб 9168 11000 

Загальна площа території Га 827,9744 836,30 

Території житлової та громадської 
забудови, всього 

Га 157,2174 336,03 

- території житлової забудови Га 127,9420 315,12 

- територія громадської забудови Га 29,2754 20,91 

Виробничо-складські та комунальні 
зони, всього 

Га 65,7582 73,18 

- виробничо-складські території Га 62,5068 61,83 

- комунальні території Га 3,2514 11,35 

Зелені насадження загального 
користування 

Га 89,1928 15,87 

Зелені насадження рекреаційного 
призначення 

Га 1,1350 - 

Сільськогосподарські угіддя Га 253,8278 86,78 

Водні поверхні Га 2,0 2,07 

Інженерна інфраструктура Га 8,1708 1,87 

Інші території (вулиці, дороги), 
всього 

Га 250,6134 310,48 

Довжина вулиць та доріг, всього км 58,68 61,98 

 
 

Санітарно-захисні та охоронні зони що встановлені проектом генерального плану 
Таблиця 1.3 

Об’єкт, або категорія об’єктів 
(назва) 

Розмір СЗЗ, ОЗ 
або ЗСО (м) 

Документ 

Струмки та малі водойми в межах 
населеного пункту (прибережна 
захисна  смуга) 

25  
ВКУ (ст. № 88); 

ДСП 173-96 (додаток №13) 

Пожежне депо  100 
ДСП 173-96 (додаток №4-

6) 

Кладовища (проектне і існуюче) 300 
ДСП 173-96 (додаток №4); 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 (п. 

3.5) 
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Кладовища (після закриття та по 
закінченню кладовищного періоду) 

100 
ДСП 173-96 (додаток №4); 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 (п. 

3.12) 

Повітряна лінія електропередачі: 
- 10 кВ 
- 35 кВ 
- 110 кВ 

 
10 
15 
20 

ДБН 360-92, (табл. 8.5а*) 

Трансформаторні підстанції  10-15 ДСП 173-96 (п. 8.45) 

Артезіанські свердловини (І пояс 
зони санітарної охорони) 

30 ДБН 360-92, (табл. 8.3.) 

Підприємства 4-го класу 
шкідливості 

100 ДСП 173-96 

Підприємства 5-го класу 
шкідливості 

50 ДСП 173-96 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 

ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

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 Регіональна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища у Кіровоградської області у 2015 році; екологічний  паспорт 
Кіровоградської області за 2014 рік; екологічний  паспорт Кіровоградської області за 
2015 рік.  В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових 
спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного 
моніторингу навколишнього середовища. Використані дані регіональних галузевих 
управлінь, комунальних служб та відділів Помічнянської міської ради, 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. 

 

Помічнянська міська рада знаходиться в південно-східній частині 
Добровеличківського району Кіровоградської області. Помічна - місто районного 
підпорядкування, адміністративний центр Помічнянської міської ради, що 
розташована на відстані 24 км від районного центру смт. Добровеличківка та на 
відстані 70 км на південний захід від обласного центру м. Кропивницький. 

Місто оточують землі комунальної та приватної власності, а в південно-західній 
частині місто Помічна межує з селом Олексіївка. Територія міста витягнута з 
північного сходу на південний захід. 

Це великий залізничний вузол, другий в Кіровоградській області, де 
перетинаються важливі залізничні магістралі. Поїзди проходять в 4-х напрямках: на 
Москву, Харків, Одесу і через Донбас на Ростов.  

Одеська залізниця перетинає місто в широтному напрямку і ділить на дві 
частини – північно-західну та південно-східну, що з’єднані між собою проїздом (вул. 
Луначарського - вул. Шляхопровідна) і пішохідним переходом (біля залізничного 
вокзалу) та ґрунтовим переїздом від вул. Альохіна мимо вагонного депо, СМП-527 до 
заводу бетонних конструкцій. В південно-східній частині знаходяться центр міста, 
тут проживає більша частина населення, сконцентровані громадські та культурні 
заклади. Квартали багатоповерхової забудови зосереджені в центральній частині в 
районі залізничного вокзалу (вул. Перемоги та вул. Енгельса, на провулках Кірова і 
Новий). На решті території – індивідуальна житлова забудова. 

Місто з вираженим переваженням транспортних функцій. Основа економічної 
бази міста - підприємства залізничного транспорту (60,7% містоформуючої бази). 
Частка промисловості за останній період зменшилась з розвитком приватного 
підприємництва (10% працюючого населення в малому бізнесі). Невелика частина 
жителів міста зайнята також в сільськогосподарському виробництві (6,1%). 
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Транспортні зв’язки між містом Помічна і районним центром та іншими 
населеними пунктами здійснюється по територіальній автодорозі загального 
користування державного значення Т1214 (Новоархангельськ – Добровеличківка - 
Миколаївка) та залізничним сполученням. Автодорога Т1214 проходить транзитом 
вздовж західної частини міста. 

Промислові підприємства міста і супутні виробництва (склади, бази, будівельні 
організації, автопідприємства, тощо) зосереджені в межах виробничих територій в 
західній, східній та північній периферійних частинах населеного пункту. 

В місті відсутні великі промислові підприємства, працюють лише невеликі цехи 
по переробці сільськогосподарської продукції. В місті функціонує 94 торгівельних і 
побутових закладів. Динамічним розвитком характеризується сфера малого бізнесу. 

В місті є міська рада, три школи зі скверами і спортивними майданчиками, 
будинок дитячої та юнацької творчості, музична школа (на території школи № 1), 
коледж «Кіровоградський інститут інформаційних технологій», три дошкільні 
навчальні заклади, лікарня, поліклініка, метеостанція, залізничний вокзал, базар, дві 
церкви, відділення міліції, пожежна частина, відділення зв’язку, магазини, кіоски. 
Місто відзначається компактністю та високою щільністю забудови, протяжність з 
півночі на південь - близько 4 км. 

Площа під вулицями, провулками, площами, дорогами становить 104,40 га. 
Протяжність вулично-дорожньої мережі - близько 70 км. Протяжність вулиць з 
твердим покриттям - 31,4 км. 

Газопостачання відсутнє. Місто має централізовану систему водопостачання та 
каналізування на громадську та багатоповерхову забудову. 

Місто має кілька скверів та парків. На території скверів «Міський» та 
«Перемоги» знаходяться історико-культурні пам’ятники: охоронний №238 - 
«Братська могила радянським воїнам»; охоронний №239 - «Пам’ятник воїнам - 
землякам». На розі вул. Леніна і пров. Деповський знаходиться міський стадіон. 

Індивідуальна одноповерхова забудова добре озеленена за рахунок присадибних 
ділянок.   

Площа території міста (за матеріалами нормативної грошової оцінки земель міста 
виконаних ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» в 2012 році) становить 827,9744 га (в тому числі за межами - 3,2514 га). 

Кількість населення станом на 2015 рік становить 9,143 тис. осіб. Відповідно до 
прийнятої класифікації міст за чисельністю населення місто Помічна відноситься до 
категорії малих міст. 

 

Клімат 
По природно-кліматичних ознаках територія міста відноситься до ІІ (Південно-

східного) архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 
Будівельна кліматологія). Клімат району помірно континентальний. Зима м'яка, з 
відлигами. Літо жарке.  

Середня місячна температура повітря: січень -4...-6 °С, липень +19...+21 °С.  
Середня мінімальна температура повітря найхолоднішого місяця січня: - 8,4 °С; 
Середня максимальна температура повітря найтеплішого місяця липня: + 25,6 °С;  
Середньорічна кількість опадів складає 400–490 мм.  

Середньорічна відносна вологість повітря становить 73–76 відсотків. 
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Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,03 м. 
Сейсмічність району – 5 балів. 

Повторюваність напряму вітру % в січні: 
штиль Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 
7,0 19,6 12,9 12,2 7,2 14,3 8,0 13,0 12,8 

Переважний напрям вітру протягом року:  
- в січні – північний, південний;  
- липні – північний, північно-західний. 

 

Рельєф 

Добровеличківський район розташований на південних відрогах 
Придніпровської височини, яка являє собою слабохвилясту рівнину, розчленовану 
яружно-балочною мережею. Місто Помічна розташоване на вирівняних елементах 
рельєфу - плато та прилягаючих до нього схилах крутизною від 1 до 2°. Схили не 
чітко виражені, мають просту форму, за винятком південно-східної частини, де 
рельєф ускладнює витягнуте зниження на місцевості - улоговина з нешироким 
днищем. Схили тут пологі мають опукло-ввігнутий профіль. Крутизна їх тут від 2 до 
3°. Абсолютні позначки поверхні землі над рівнем моря в межах ділянки 184-206 м. 
В південно-східній частині міста відкривається балка Помічна з постійним 
водотоком, який є витоком річки Помічна. Струмок зрегульований чотирма 
ставками. Схили балки пологі, днище плоске, вузьке. 

 

Геологічні умови 

В геоструктурному відношенні район розташований в межах Українського 
кристалічного масиву, на заході Кіровоградського блоку. Розвинуті тут кристалічні 
породи докембрію утворюють жорсткий фундамент, нерівна поверхня якого вкрита 
морськими і континентальними утвореннями кайнозою. 

Основна складчаста структура в межах якої знаходиться вказана ділянка, 
Новоукраїнський антиклинарій - найбільша регіональна структура. Більш мілка 
складчаста структура - Братська синкліналь, обтяжена рядом структур другого і 
більш високих порядків. В межах цієї синкліналі широким розвитком користуються 
різновікові розломи. 

 

Гідрогеологічні умови 

Кіровоградська область розташована в зоні Українського кристалічного масиву  
і є однією із малозабезпечених місцевими водними ресурсами областей України. Її 
гідрогеологічні умови малосприятливі для формування запасів підземних вод. 

Згідно гідрологічного районування м. Помічна входить до зони використання 
водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. Підземні 
води циркулюють в верхній зоні, потужність якої різна і змінюється від 10 до 100м. 
Рівень водоносного горизонту знаходиться на глибині 15-30м від даної поверхні. За 
хімічним складом вода - гідрокарбонатна і гідрокарбонатно-сульфатна. 

Повторюваність напряму вітру % в липні: 
штиль Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 
9,1 26,4 12,8 7,1 3,9 11,5 8,9 10,9 18,5 
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За даними ДНВП «Геоінформ України» (Щорічник «Мінеральні ресурси 
України» за 2014 р.) балансові запаси питних та технічних вод в Кіровоградській 
області (А+Б+С1) становлять 225,701 тис. м3/добу, видобуток за 2013 рік – 12,052 тис. 
м3/добу, що складає лише 4,95 % від запасів області. Всього на території області 
зареєстровано 18 родовищ і 38 ділянок видобутку підземних вод (в т.ч.  
розробляються 10 ділянок). 

 

Водні ресурси та їх використання 

Природні запаси води в області майже вдвічі менші ніж у середньому по 
Україні. Питне водопостачання області на 70 % забезпечується за рахунок 
поверхневих вод із р. Дніпро. Характерним негативним явищем для області є те, що 
водні ресурси розподілені нерівномірно. Найбільша кількість водних ресурсів 
зосереджена в річках Південний Буг та Дніпро у прикордонних районах області, де 
потреба у воді незначна, а віддаленість від промислових центрів області не дає змоги 
їх використовувати.  

Гідрографічна мережа території міста представлена ставком в південно-східній 
частині населеного пункту, що розташований на струмку безіменний – права притока  
річки Помічна.  

Для централізованого водопостачання міста джерелами водозабезпечення є 
водосховище на річці Чорний Ташлик та артезіанські свердловини. Водопровідна 
мережа охоплює більшу частину міста. Протяжність водопровідної мережі - 37,6 км. 
Водопровідна мережа охоплює всю центральну частину міста. В південно-східному 
масиві міста протягом останніх років централізованим водопостачанням забезпечена 
значна частина вулиць, за винятком південної його частини, а саме вулиць Перемоги, 
Леніна, Жовтневої, Воровської, Квіткової, Калініна та інших. Частина мешканців 
садибної забудови користується водою з шахтних колодязів. 

Відповідно до вихідних даних по факту 8 місяців 2015 року видобуток води по 
насосній станції «Гребля» склав 906,4 м3/добу. Потужність фільтрувальної станції  
складає 4000м3/добу.  

За результатами гідрохімічних вимірювань встановлено, що якість поверхневої 
води у контрольному створі питного водозабору смт Помічна (р. Чорний Ташлик, 
ліва притока р. Синюха) відповідала нормативам екологічної безпеки для водойм 
господарсько - питного водопостачання за винятком в окремих випадках таких 
показників, як: ХСК - 25,00 - 39,60 мгО2/дм3 (норма - 15,0 мгО2/дм3), БСКп - 3,87 - 
4,62 мгО2/дм3 (норма - 3,0 мгО2/дм3), магній - 48,64 - 80,86 мг/дм3 (норма - 40,0 
мг/дм3), по жорсткість загальна - 7,67 - 8,40 мг-екв/дм3 (норма - 7,0 мг-екв/дм3), 
лужність від 7,22 до 8,2 мг-екв/дм3 (норма 0,5-6,5 мгО2/дм3). Вода питного 
водозабору має високу мінералізацію, але знаходилась в межах норми. Показники 
жорсткості та мінералізації підвищуються в періоди зимової і літньої межені. В 
порівнянні з 2013 роком показники якості води покращилися. Коефіцієнт 
забрудненості Кз=1,18, що відповідає за рівнем забрудненості – слабко забрудненим  
водам  (умовно чистим). Однією із причин перевищення показників органічного 
забруднення на р. Чорний Ташлик є мала проточність водойм.  

Перевищення показників мінералізації та жорсткості, а також магнію в 
поверхневих водах Кіровоградщини частково носить природний характер, так як 
річки області, відповідно до «Схеметичної карти районування малих річок УССР за 
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ступенем мінералізації», відносяться до третього району – «води з підвищеною 
мінералізацією». 

Щодо якості питної води, яка подається централізованими мережами  
Знам’янського БМЕУ-3 ст. Помічна, згідно висновків лабораторних досліджень 
проведених у 2013-2014 рр. лабораторією Шевченківського лінійного відділу 
Одеського відокремленого підрозділу ДУ «Лабораторний центр на залізничному 
транспорті Держсанепідслужби України», встановлено, що вона відповідає вимогам 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною».  

 
На території міста діє система централізованого каналізування з 

каналізаційними очисними спорудами, що знаходяться за межами міста на сході. 
Централізованою каналізацією охоплена багатоповерхова забудова, громадські та 
адміністративні будівлі. Протяжність каналізаційних мереж - 33,78 км. Відведення 
стічних вод (по факту 8 місяців 2015 року) - 183,1 м3/добу. Потужність 
каналізаційних очисних споруд – 887,0 м3/добу. Стічні води від житлової забудови, 
установ, підприємств обслуговування та промислових підприємств по басейнам 
каналізування надходять до насосних станцій і далі через систему інженерних споруд 
та мереж потрапляють на очисні споруди. 

На промислових підприємствах локальні очисні споруди відсутні. Промислові 
підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську 
каналізацію. 

Охоплення населення централізованою системою каналізування складає 14%. 
Частина садибної забудови не каналізована, мешканці користуються вигребами з 
наступним вивозом асенізаційними машинами до очисних споруд міста. 

Система дощової каналізації.  
На сьогодні у  місті Помічна система дощової каналізації практично відсутня. В 

основному відведення дощових та талих вод здійснюється поверхневим способом: 
по вулицям та по рельєфу до існуючих балок, струмків, ставків. 

Радіаційний стан поверхневих вод.  
Лабораторіями територіальних закладів державної санепідслужби області на 

радіаційні речовини (цезій-137, стронцій-90) в басейнах річок Дніпро та Південний 

Буг було досліджено 5 проб із створів водойм 1-ої категорії та  2 проби із створів 
водойм 2-ої категорії. Радіологічні показники у всіх пробах відповідали гігієнічним 

нормативам.  
Також на радіологічні дослідження було відібрано 31 пробу води в басейнах р. 

Південний Буг та р. Дніпро лабораторією моніторингу вод та ґрунтів 
Кіровоградської гідрогеологомеліоративної партії. За результатами досліджень 
встановлено, що радіологічний показник цезію-137 знаходиться в межах від 0,71 до 
1,64 пКи/дм3, при встановленому критерії для господарсько-питного призначення – 
54 пКи/дм3. 

 
Потенційні джерела забруднення водних ресурсів. 
Поверхневі водойми в межах міста отримують техногенне навантаження через 

ряд факторів, а саме: надходження у водні об’єкти недостатньо очищених 
комунальних стоків; відсутність зливової мережі та очисних споруд на їх випусках; 
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замуленість водойм; недотримання умов господарювання в прибережних захисних 
смугах; висока розорюваність сільськогосподарських земель; поширення стихійних 
смітників; аварії на водопровідних та каналізаційних мережах.  

У майбутньому, без вжиття заходів для зменшення техногенного навантаження 
на водні екосистеми, адаптації до змін клімату, продовжиться тенденція до зниження 
якості води.  

Можна зробити висновок, що через відсутність системи збору дощових вод, 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 міста так і для інших населених пунктів в 
межах басейну р. Чорний Ташлик та потребує вирішення. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект оновленого генерального 

плану не буде впроваджено. 

Якість поверхневих вод. Відсутність системи збору дощових вод та відсутність 
локальних очисних споруд у місцях їх випуску, не повне охоплення міста 
каналізацією спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод. 

Водопостачання. Забезпечення питною водою для більшості населення 
здійснюється відповідної до санітарних норм якості і на даний час не має ризику для 
здоров'я населення.   Однак, подальше користування водою із шахтних колодязів без 
будівництва розвинутої мережі централізованого водопостачання залишатиме певні 
ризики для здоров'я населення через користування водою, яка в окремих місцях 
може  бути незадовільної якості.  

Джерелом питного водопостачання на перспективу прийняті - підземні води та 
поверхневі води р. Чорний Ташлик. Вирішення цього питання потребує виконання 
низки адміністративно-правових, проектно-вишукувальних, технологічно-
будівельних робіт та заходів. Якщо положення генерального плану, пов'язані з 
водопостачанням, не будуть реалізовані, подальший розвиток житлової та 
громадської забудови міста має дуже обмежену перспективу. 

Збір та очищення стічних вод. В майбутньому відсутність мережі зливової 
каналізації, обумовлює подальше забруднення водойм поверхневим стоком, що 
формується на території міста. Подальше зростання рівня автомобілізації буде 
збільшувати обсяги потрапляння шкідливих речовин до екосистем водойм. За умови 
відсутності будівництва системи зливової каналізації та будівництва локальних 
очисних споруд у місцях випуску, забруднення поверхневих і підземних вод а також 
ґрунтів продовжуватимуться.  

Повітряний басейн 

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні 
джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається 
від пересувних джерел викидів. Основними забруднювачами повітря на території 
міста та в цілому по області залишаються промислові (сільськогосподарські) 
підприємства та автотранспорт. 

Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів 
забруднюючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх 
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регулювання. Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин різними 
джерелами проводиться згідно статистичних даних, наявних на час проведення 
експертної оцінки (статистичні дані Головного управління статистики у 
Кіровоградській області за 2014 та 2015 рр.). 

За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області в 2014 
році у повітряний басейн області надійшло 64,0 тис. т забруднюючих речовин, тоді 
як у 2013 році 73,8 тис. т (Таблиця 2.1), в тому числі:  

- від стаціонарних джерел викидів підприємств та організацій викинуто 11,8 тис. 
т забруднюючих речовин, що на 3,9 тис. т (на 24,8 %) менше ніж у 2013 році; 

- від пересувних джерел забруднення в атмосферне повітря надійшло 52,2 тис. т, 
що на 5,9 тис. т, (на 10,2 %) менше ніж у минулому році. 

В 2015 році у повітряний басейн області надійшло 61,64 тис. т забруднюючих 
речовин, тоді як у 2014 році – 64,0 тис. т., у т. ч.: 

 – від стаціонарних джерел викидів підприємств та організацій викинуто 14,15 
тис. т забруднюючих речовин, що на 2,35 тис. т (на 19,9 %) більше, ніж у 2014 році. 

 – від пересувних джерел забруднення в атмосферне повітря надійшло 47,49 тис. 
т, що на 5,9 тис. т (на 9,03 %) менше, ніж у 2014 році. 

Крім того, протягом 2015 року від усіх видів автотранспорту в повітря викинуто 
39,35 тис. т забруднюючих речовин, що на 4,7 тис. т (на 10,7 %) менше, ніж у 2014 
році. 

Динаміка викидів в атмосферне повітря  

Таблиця 2.1 

Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних та 
пересувних джерел, тис. т 
 у тому числі: 

72,2 73,9 73,8 73,8 64,0 61,64 

 від стаціонарних джерел, тис. т 14,8 15,2 16,8 15,7 11,8 14,15 

 від пересувних джерел, тис. т 57,4 58,7 57,0 58,1 52,2 47,49 

 у тому числі від автомобільного транспорту, 
тис. т 49,3 49,5 48,2 49,1 44,05 39,35 

 

Промислово-виробничий комплекс  
Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення обумовлені 

діяльністю промислово-комунальних підприємств. Стаціонарні джерела викидів 
зосереджені на промислових ділянках виробничих територій, що розташовані в 
основному в північно-західній частині міста такі як: Добровеличківський РЕМ, 
залізобетонний завод, ЗАТ «Кіровоградграніт», райбудорганізація (м. Помічна), 
плодоконсервний завод, елеватор, АЗС, комунгосп, міжрайбаза, паливний склад, 
підприємство по технічному забезпеченню, ТОВ «Агрокомтрейд», СТО. Всі 
підприємства відносяться 4-5 класів шкідливості санітарної класифікації.  

В місті відсутні великі промислові підприємства, працюють лише невеликі цехи 

по переробці сільськогосподарської продукції. В місті функціонує 94 торгівельних і 
побутових закладів. Динамічним розвитком характеризується сфера малого бізнесу. 

Загальні тенденції до незначного зростання викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами викидів в майбутньому, швидше за все, будуть 
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продовжуватися, оскільки існує перспектива відновлення економічної діяльності 
частини промислово-виробничого комплексу міста і проектом документу 
державного планування передбачається збільшення чисельності населення та 
економічний розвиток промислових підприємств у майбутньому. Проте існують 
чіткі інструменти регулювання викидів від стаціонарних джерел, що мають 
використовувати органи контролюючої та дозвільної системи в сфері охорони 

навколишнього природного середовища, при регулюванні господарської діяльності 
різних суб’єктів. Тому очікується, що в довгостроковій перспективі вплив від 
стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин за умови відповідного 
контролю не матиме негативного впливу на довкілля та здоров’я населення. 

 

Система теплопостачання міста. 
Також внесок у забруднення атмосфери додають котельні підприємств 

теплопостачання міста. Протяжність тепломереж більше 4,5 км. Централізованим 

теплопостачанням забезпечені райони багатоповерхової житлової забудови, 

громадські та адміністративні будівлі. У садибній забудові використовується 
автономне теплове обладнання, що працює на твердому паливі. Промислові 
підприємства користуються теплом власних котелень або котелень територіально 
суміжних підприємств. Основним паливом в котельних установках є тверде паливо 
(дрова, вугілля, пелети і т.п.). 

Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території м. Помічна, 
теплопостачання існуючого та нового багатоквартирних та садибних житлових 
будинків, громадських будівель передбачається індивідуальними тепловими 
установками. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-
енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності 
перетворення енергії (у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх 
теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв) для теплопостачання 
об'єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського 
будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу 
(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях 
кавітаційних технологій. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом 
низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних 
спорудах каналізації, використання тепла грунтів, водоймищ. 

Згідно з Розпорядженнями КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 
11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у 
напрямку впровадження заходів з переобладнання об'єктів теплогенеруючими 
установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків 
виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на 
збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого 
теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді «нічного» 
тарифу і природного газу є пріоритетним, в першу чергу, для об'єктів бюджетної та 
соціальної сфери. 

Тенденція збільшення кількості автономних котелень у місті залишиться  
незмінною в майбутньому, і її важливість визначена як значна через потенційний 
вплив на якість повітря та, як наслідок, на здоров'я населення. Враховуючи 
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безперервну роботу з максимальною продуктивністю в зимовий час - вплив системи 
опалення міста на здоров'я населення та навколишнє середовище вважається 
постійним. Проте оптимізація та комплексний розвиток систем теплопостачання в 
перспективі покращать ситуацію з якістю повітря. 

Транспорт. 
Суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря виступає автотранспорт.  

Основна частка викидів по області припадає на пересувні джерела. Частка викидів 
від пересувних джерел, якими в основній масі є автотранспортні засоби, із 
загального обсягу викидів забруднюючих речовин на території, що розглядається, 
становить близько 77-82%. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для 
здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання 
людини. Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно 
зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації 
дорожнього руху, стану дорожнього покриття та за несприятливих метеорологічних 
умов. 

Найбільші інтенсивності автомобільного руху, в тому числі транзитного, 
відмічаються на магістральних вулицях загальноміського значення та деяких 
магістральних вулиці районного значення. Ключовими викидами в атмосферу з 
транспортних засобів є: оксид азоту, оксид вуглецю, сірчистий газ, вуглеводень, 
бенз(а)пірен. 

Зростання викидів забруднюючих речовин спричинених викидами транспортних 
засобів в атмосферне повітря є дуже важливою тенденцією, і ймовірно 
продовжуватиметься, оскільки існує потенціал для подальшого зростання рівня 
автомобілізації. Таким чином забруднення повітря на ділянках магістральних вулиць 
з підвищеною інтенсивністю руху буде постійно мати ризики негативного впливу на 
стан здоров'я населення, грунт та рослинність прилеглих ділянок, оскільки рух 
транспорту має підвищену інтенсивність протягом більшої частини тижня з 
невеликим зниженням у вихідні дні. 

Одним із головних завдань в питанні охорони атмосферного повітря на території 
житлової та прирівняної до неї забудови є розподілення транспортних потоків 
шляхом формування раціональної магістральної мережі вулиць, створення об’їзних 
доріг для виведення транзитних потоків поза межі сельбищної зони та виконання 
інших рішень. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 
затверджений. 

У Комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища в 
Кіровоградській області з пріоритетних цілей є охорона та поліпшення стану 
довкілля в області шляхом виконання заходів із зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря; зниження обсягів скидів забруднених стічних вод у 
природні водні об'єкти; зменшення негативного впливу промислових і побутових 
відходів на довкілля.  

У випадку, якщо проект оновленого генерального плану не буде затверджений 
дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження 
якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов 
проживання населення. У майбутньому, зі збільшенням кількості житлової та 
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громадської забудови без належної системи опалення, без оптимізації розміщення 
нових суб’єктів виробничої діяльності з урахуванням екологічних вимог, а також 
комунальних підприємств, рівень забруднення атмосферного повітря, швидше за все, 
матиме тенденцію зростання. Водночас, якщо проект оновленого генерального плану 
не буде впроваджений, а нові рішення щодо розбудови вулично-дорожньої мережі 
для зменшення транзиту не будуть реалізовані, вплив транспорту на атмосферне 
повітря і здоров'я населення буде значно зростати. 

 

 

Ґрунтове середовище та земельні ресурси 

Згідно з даними регіональної доповіді Департаменту екології та природних 
ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації про «Стан 
навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2015 році», 
земельний фонд області становить 2458,8 тис. га, з них 2032,1 тис. га або 82,7 % 
займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень 
сільськогосподарської освоєності земель. Кіровоградська область входить до 
Придніпровського економічного району і за структурою економіки є індустріально-
аграрною. У структурі сільгоспугідь рілля складає 1764,6 тис. га або 71,7 %, 
багаторічні насадження – 25,4 тис. га або 1,0 %, пасовища і сіножаті – 242,1 тис. га 
або 9,84%. Розорюваність земель складає 71,8% від суші. 

Ліси та інші лісовкриті площі складають 189,1 тис. га, у тому числі полезахисні 
лісосмуги – 27,9 тис. га. Загальна лісистість області з урахуванням усіх захисних 
лісових насаджень складає 7,7 відсотка. 

Територія суші складає 2382,0 тис. га, або 96,9 відсотка від загальної площі 
області. Під водою зайнято 76,9 тис. га (3,1%), у тому числі водосховищами, 
ставками та іншими штучними  водоймами – 72,0 тис. га. 

Згідно з матеріалами класифікації земель Кіровоградської області, 
розробленими фахівцями ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», в області нараховується слабозмитих сільгоспугідь 704,3 
тис. га, середньозмитих 252,2 тис. га, сильнозмитих 73,8 тис. га і розмитих 4,4 тис. 
га, в тому числі орних земель: слабозмитих – 667,1 тис. га, середньозмитих – 184,02 
тис. га, сильнозмитих – 13,1 тис. га.  

Грунтовий покрив області має високу родючість. В північній частині області 
переважають чорноземи потужні малогумусні із вмістом гумуса 5% та 
середньогумусні із вмістом гумусу трохи більше 5,5%. Значні площі тут займають 
чорноземи в різному ступені реградовані, а також чорноземи опідзолені, темно-сірі 
опідзолені та рідше сірі опідзолені ґрунти. За механічним складом ґрунти північних 
районів – важкосуглинкові.  

Добровеличківський район розташований на Правобережному 
Придніпровському підвищенні, в межах степової зони України. 

Виробнича цінність земель сільськогосподарського призначення на території 
міста визначається в складі «Технічна документація з нормативної грошової оцінки 
земель міста Помічна Помічнянської міської ради Добровеличківського району 
Кіровоградської області» (ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», 2012 р.). На території міста Помічна виділено 4 
агровиробничі групи ґрунтів: 
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- чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті, 
- чорноземи звичайні слабозмиті легкоглинисті,  
- чорноземи звичайні середньозмиті легкоглинисті,  
- лучно-болотні та болотні ґрунти. 
Питання щодо відведення земель сільськогосподарського призначення різних 

форм власності для потреб містобудівного розвитку знаходиться в компетенції 
органу місцевого самоврядування відповідно вимог п. 2, 3 ст. 149, п. 2 ст. 150 
Земельного кодексу України. 

Сучасне використання земельних ресурсів має наступні показники, які наведені 
нижче в таблиці: 

№ 

з/п 
Назва функціональних зон Територія, га 

1 2 3 

1. Територія в межах міста, всього 827,9744 

 у тому числі:  

1.1 Житлової забудови, всього 127,9420 

 у тому числі:  

 - багатоквартирна 6,30 

 - садибна 121,6420 

1.2 Громадської забудови 29,2754 

1.3 Виробничої та комунально-складської забудови 65,7582 

1.4 Транспортної інфраструктури, всього 250,6134 

 у тому числі:  

 - вулично-дорожньої мережі 119,6989 

 - залізничного транспорту 130,9145 

1.5 Інженерної інфраструктури 8,1708 

1.6 Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього 90,3278 

 у тому числі:  

 - зелені насадження загального користування 89,1928 

 - рекреаційні 1,1350 

1.7 Водних поверхонь 2,0 

1.8 Сільськогосподарських угідь 253,8278 

1.8 Історико-культурного призначення 0,040 

 
Площа міста згідно нормативної грошової оцінки складає 827,9744 га, з них 

253,8278 га або 30,7% займають сільськогосподарські угіддя. 
В структурі земельного фонду міста землі житлової забудови займають 127,942 

га, або 15,5%, землі громадської забудови - 29,2754 га (3,5%), ландшафтно-
рекреаційні та озеленені території займають 90,3278 га (10,9%). Під виробничою та 
комунально-складською забудовою зайнято 65,7582 га (7,9%), під транспортною 
інфраструктурою – 250,6134 га (30,3%). 

Одним з найбільш негативних процесів зниження продуктивності земель є 
ерозійні процеси та втрати гумусності ґрунту. Причиною негативного балансу 
гумусу в родючому шару ґрунту є те, що органічні та мінеральні добрива вносяться 
в грунт періодично і в недостатній кількості, збільшилися площі посіву культур, що 
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виносять підвищену кількість поживних речовин з ґрунту, насамперед, соняшника. 
Також постійне використання сільськогосподарськими підприємствами значної 
кількості  хімічних засобів захисту рослин призводить до забруднення грунту.  

Забруднення ґрунтів на території міста також створюють несанкціоновані 
стихійні сміттєзвалища та неповне охоплення садибної забудови господарсько-
фекальною каналізацією. 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 міста та прилеглих територій. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект Генерального плану не буде 
затверджений.  

 Проблема ускладнення інженерно-геологічних умов будівництва обумовлена як 
природними факторами (ландшафтними, паводковими, зливовими дощами) так і 
антропогенними факторами (неефективне використання містобудівного ресурсу, 
недостатній рівень виконання заходів з рекультивації порушених ділянок, стихійні 
сміттєзвалища).  Ця тенденція більш ймовірно залишиться такою і надалі у випадку, 
якщо не будуть вжиті належні заходи. Виконання цих заходів та раціональне 
використання земельних ресурсів при містобудівному освоєнні території є особливо 
важливим для досягнення цілей та напрямків визначених низкою місцевих та 
регіональних програм та забезпечення умов сталого соціально-економічного 
розвитку міста.  

Відсутність Генерального плану з належним функціональним зонуванням 
території з визначенням певного цільового призначення більш ймовірно призведе до 
подальшого неефективного використання існуючих земель та хаотичного 
містобудівного освоєння.  Відсутність реалізації низки заходів щодо інженерної 
підготовки та захисту, санітарного очищення території та рекультивації порушених 
ділянок може негативно впливати на експлуатацію та обслуговування приміщень і 
споруд та створювати певні ризики для здоров’я населення. 

 

Поводження з відходами 

Відходи є одним з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього 
природного середовища і негативного впливу на благополуччя та стан здоров’я 
людей. Відходи поділяються на 4 класи небезпеки: І клас – надзвичайно небезпечні; 
ІІ  клас – високонебезпечні; ІІІ  клас – помірно небезпечні; ІV клас – малонебезпечні. 

За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області  
протягом 2014 року в області утворилося 39,7 млн. т відходів, що на 2,1 % більше 
порівняно з 2013 роком, у т.ч. від економічної діяльності підприємства, установ та 
організацій –  39,6 млн. т ( на 2,2 % більше) у домогосподарствах – 0,1 млн. т  (на 
24,7% менше). Із загального обсягу утворених відходів 5,3 тис. т становили відходи І 
– ІІІ класів небезпеки, що на 33,5% менше порівняно з 2013 р. При цьому левова 
частка утворених відходів 39,606 млн. тонн належить до IV класу небезпеки. 

Відходи І класу небезпеки склали 9,928 тонни, II класу – 295,773 тонн, ІІІ класу – 

4985,750 тонн. 

Обсяг утворених відходів за 2015 рік становить 33,344 млн. т відходів, що на 
16,1% менше порівняно з 2014 роком. Із загального обсягу утворених відходів 6,5 
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тис. т становили відходи І-ІІІ класів небезпеки, що на 22,7% більше порівняно з 2014 

р. За класами небезпеки утворені відходи розподілилися наступним чином: 9,662 

тонни (0,00002%) – відходи І класу небезпеки, 314,577 т (0,0009%) – ІІ класу 
небезпеки, 6166,797 т (0,018%) – ІІІ класу небезпеки, ІV класу небезпеки – 

33338201,418 т (99,9%). 

Щорічно в місті Помічна утворюється близько 2,75 тис. т. твердих побутових 
відходів. Існуюча схема санітарної очистки м. Помічна включає збір, вивезення та 
захоронення твердих побутових відходів. Сміттєпереробні підприємства, 
сміттєсортувальні станції на території міста та його приміської зони відсутні. 
Роздільного збору сміття у місті немає, пункти прийому вторинної сировини мало 
розповсюджені. 

Паспортизоване звалище твердих побутових відходів знаходиться на території 
Олексіївської селищної ради на відстані 3 км від м. Помічна. 

Розроблено та затверджено план санітарної очистки м. Помічна. 
Територія міста Помічна за засобом вивезення сміття поділяється на 2 райони: 
1. Район міста закріплений за схемою очищення сміття №1 безконтейнерним 

способом за Помічнянським ККП, середня відстань до об’єктів поводження з 
відходами 10км. Межі території: 

- від залізничної колії до західної та північної границі міста крім 
багатоквартирних будинків по вулиці Енергетиків та по вул. Інтернаціональна; 
багатоквартирні будинки по вул. Перемоги, 60а-60б, 58а,58; 

- від залізничної колії до південної та східної границі міста крім 
багатоквартирних будинків по пр. Небесної Сотні (Кірова), вул. Будівельників, вул. 
Лобановського (Островського), вул. Енгельса, вул. Перемоги, пр. Новий. 

2. Район міста закріплений за схемою очищення №2 контейнерним засобом за 
КП «Помічнянська ЖЕК №2», середня відстань до об’єктів поводження з відходами 
10км. Багатоквартирні будинки житлового фонду по пр. Кірова, вул. Будівельників, 
Лобановського(Островського), вул. Бабкевича (Енгельса), вул. Енергетиків, вул. 
Перемоги, пр. Новий. 

На основі оцінки системи поводження з відходами можна відзначити наступні 
основні проблеми: 

- застарілий рухомий склад комунальних підприємств; 
- 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 міста. 

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка 
населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і 
знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів. 

 Статтею 32 Закону України «Про відходи» передбачено заборону захоронення 
неперероблених (необроблених) побутових відходів, а ст. 35-1 цього ж Закону 
вимагає забезпечити роздільне збирання і зберігання твердих побутових відходів.  

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 
затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.  
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Вказана Методика передбачає, що технологічні схеми роздільного збирання 
побутових відходів визначаються органами місцевого самоврядування з 
урахуванням річної норми надання послуг з вивезення  побутових відходів, 
складових, що входять до побутових відходів, потреби у вторинних енергетичних та  
матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.  

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за компонентами, 
що входять до складу твердих побутових відходів, які відображаються у відсотках 
від їх загальної маси або об'єму та визначаються шляхом проведення вимірів у 
населеному пункті протягом чотирьох сезонів року, відповідно до Правил 
визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
30.07.2010 № 259.  

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається дотримання 
вже існуючої системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із 
запровадженим роздільним збиранням твердих побутових відходів: пластик, скло, 
папір, металеві та харчові відходи. Роздільне збирання дасть можливість зменшити 
навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних 
матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на 
спеціалізованих підприємствах. 

Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону 
зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до 
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних компонентів: 
землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов проживання 
населення району. 

З метою запобігання потрапляння відходів І - III класів небезпеки на полігоні 
побутових відходів та довкілля необхідне створення стаціонарних пунктів прийому 
небезпечних відходів від населення, таких як: відпрацьовані акумуляторні батареї; 
масла та шини від експлуатації приватного автотранспорту; відпрацьовані 
люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть; стара побутова техніка, та 
забезпечити подальшу їх передачу на спеціалізовані підприємства з їх переробки та 
знешкодження. Доцільним є організація схеми збору та утилізації будівельного 
сміття, відходів рослинництва. 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 
затверджений.  

 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. Накопичення обсягів відходів І - ІІІ класів небезпеки 
в навколишньому середовищі без належного їх утримання у МВВ, відсутність дієвої 
системи вилучення вторинних ресурсів та сучасного підприємства з переробки ТПВ, 
утворення стихійних смітників створює ризики негативного 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. 
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Фізичні фактори впливу 

До фізичних факторів впливу відноситься шум, вібрація, електромагнітне 
випромінювання та інші.  

Акустичний вплив. Акустичне навантаження навколишнього середовища міста 
відбуваеться внаслідок роботи стаціонарних джерел (промислові підприємства, 
трансформаторні підстанції, котельні та ін.) та пересувних джерел впливу 
(автотранспорт, залізничний транспорт). 

Шумовий вплив від стаціонарних джерел загалом не поширюється за  межі СЗЗ і 
не спричиняє негативної дії на санітарно-гігієнічне благополуччя населення.  

Одним з найбільших джерел шумового навантаження є залізниця, зважаючи на 
її значне поширення в межах території міста.  

Джерелом акустичних навантажень на сельбищну територію, по магістральних 
вулицях: вулиці Горького, Чкалова, Гагаріна, Інтернаціональна, Перемоги, Кірова, 
Космодем’янської, виступає автотранспорт. Основні колії залізниці перетинають 
місто в широтному напрямку і ділять на дві частини - північно-західну та південно-
східну, що з’єднані між собою проїздом (вул. Луначарського - вул. Шляхопровідна) і 
пішохідним переходом (біля залізничного вокзалу) та ґрунтовим переїздом від вул. 
Альохіна мимо вагонного депо. 

За результатами вимірювання еквівалентного рівня звуку від залізничного та 
автомобільного транспорту, незначне перевищення при нормі 65 дБА спостерігалося 
на вул. Шляхопровідна, 23 та вул. Вишневій, 4. Наднормативний шумовий вплив 
може також спостерігатись в районі станції Помічна зважаючи на значну 
інтенсивність пасажиро- та вантажопотоків. 

Потрібно відмітити, що в зв’язку з характером забудови, кількості населення, 
яке проживає в зоні акустичного дискомфорту від залізниці необхідно передбачити 
низку шумозахисних заходів, основним з яких є встановлення шумозахисних екранів 
та створення шумозахисних зелених насаджень.  

Електромагнітне забруднення. Джерелами електромагнітного випромінювання 
на території міста є ЛЕП та трансформаторні підстанції напругою 10кВ, 35кВ та 
110кВ, що знаходяться в різних частинах міста. В межах міста сформовані інженерні 
коридори ЛЕП напругою 10кВ, 35кВ та 110кВ, охоронна зона яких становить 10-20 
м по обидва боки. Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. 

На території населеного пункту проведено вимірювання електромагнітного 
поля: 

- електромагнітні випромінювання від трансформаторної підстанції ТП 667 РУ-
0,4кВ Добровеличківської РЕС (по вул. Енергетиків, 1) - не перевищено 
нормативних показників; 

- електромагнітні випромінювання від базової станції стільникового 
радіотелефонного зв’язку по (вул. Гагаріна, 60в) - не перевищено нормативних 
показників. 

Радіаційний стан. Згідно з постановою КМУ №106 від 23.07.1991 р. і №600 від 
29.08.1994 р. місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії 
на ЧАЕС. 

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма випромінювання у 
повітрі протягом року проводяться Кіровоградським обласним центром з 
гідрометеорології на постійних постах спостереження. За результатами 
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спостережень значення радіаційного фону за останні роки не перевищують рівнів 
природного фону і становлять 12-14 мкР/год (при контрольному рівні природного 
гамма-фону 25 мкР/год). 

Середньорічне значення гама-фону міста Помічна 
Таблиця 2.2 

Роки 2012 2013 2014 2015 

Середньорічне значення 
гама-фону, мР/год 

0,012 0,014 0,013 0,012 

 
Забезпечення нормативного акустичного стану магістральних вулиць проектом 

передбачено за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень. В 
межах магістральної вуличної мережі (червоних ліній), де реалізувати дані вимоги 
неможливо, необхідно впроваджувати шумозахисні заходи для першої лінії забу-
дови: віконні блоки, облицювальні матеріали фасадної частини будинків. 
Забезпечення нормативного акустичного стану від залізничного транспорту за 
рахунок формування та благоустрою нормативної СЗЗ залізниці та пристанційного 
господарства. 

 

Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт 
Добровеличківський район розташований на південних відрогах 

Придніпровської височини, в межах степової зони України, яка являє собою 
слабохвилясту рівнину, розчленовану яружно-балочною мережею. Степова 
рослинність представлена багаторічними травами, злаками: тонконіг лучний та 
вузьколистий, пирій повзучий, типчак, полин, тимофіївка, ковила, волошка, молочай, 
ромашка, стоколос тощо.  Серед квітучих степових рослин можна виділити горицвіт, 
барвінок, сон-траву, льон багаторічний та льон австрійський, чебрець, дикорослі 
іриси.  

 На території району переважають лучні степи, виявлено чимало ділянок 
справжніх степів, трапляються чагарникові степи. Дерева і кущі зустрічаються на 
берегах водойм і в балках. Тільки там їм вистачає вологи влітку, тільки там вони 
захищені від зимових морозів та весняних приморозків під час цвітіння. У степах 
іноді можна зустріти зарості тернику, шипшини, дикої вишні. Природні ліси в степах 
займають невелику площу. 

Рідкісні рослинні угруповання на території міста Помічна не виявлено. 
Серед видів тварин, що зустрічаються найчастіше на території даного регіону 

можна віднести наступні. У лісах: серед ссавців - їжак, кріт, куниця, борсук, заєць-
русак, білка, лисиця; серед птахів - куріпка, рябчик, дрізд, зозуля, дятел, синиця, 
сова, перепел, чаплі крук, ворона, грак; серед плазунів - гадюка, ящірка, вуж, 
мідянка. А сільськогосподарських угіддях: ссавці - миші, хом’яки, серед птиць - є 
воронові (грак, ґава та галка), горобець польовий, шпак звичайний, жайворонок 
польовий, куріпка, шуліка чорний. У населених пунктах: серед ссавців - кажани, 
миші, пацюк чорний; серед птахів - голуб, ластівка, дрізд, зяблик, сич, голуб сизий, 
горобець, сорока, ворона.  

В агроценозах мешкають як шкідливі, так і індиферентні та корисні комахи; 
серед останніх - жуки-туруни та сонечка, золотоочки, мухи-дзюрчалки, тахіни, їздці, 
запилюючі рослин - дикі бджолині та багато інших. 
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Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) по території Кіровоградської 
області розподілені досить нерівномірно. Добровеличківський район є одним із 
районів Кіровоградської області з найменшим показником заповідності, що складає  
0,15 % від загальної площі району (5 територій загальною площею 192,02 га). 

На території Добровеличківського району виділено шість заповідних територій: 
- комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Козацька скеля»; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Запорізькі джерела»; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення  «Болото «Левади»; 
- заповідне урочище місцевого значення  «Балка Куца»; 
- заповідне урочище місцевого значення «Червоні скелі». 
На території міста Помічна об’єкти ПЗФ, об’єкти смарагдової та екологічної 

мережі відсутні.  
В межах міста зелені насадження характеризуються фруктовими деревами в 

межах присадибних ділянок, зеленими насадженнями на території промислових 
підприємств та зеленими насадженнями на територіях загального користування. 

Біля кожної школи, будинку культури посаджені сквери. В центральній частині 
міста (вул. Перемоги) розташований сквер «Афганців», на розі вулиць 
Чернишевського і Перемоги - сквер - «Міський»; парк «Літній» - в районі вулиць 
Кірова і Перемоги. Місто має ще ряд скверів, що розташовані в районі вулиць 
Потьомкіна і Чкалова (сквер «Перемоги»), та вулиць Гагаріна і Крупської (сквер-
пам’ятний знак «Танк»). 

На території міста розташовані пам’ятки містобудування та архітектури та 
пам'ятки історії і монументального мистецтва. 

Пам'ятки містобудування та архітектури: 
- будинок залізничного вокзалу, 1950 р., м. Помічна, охорон. № 383-Кв;  
- локомотивне депо, 1911 р., м. Помічна, вул. Перемоги, 81, охорон. № 384-Кв. 

Пам'ятки історії та монументального мистецтва: 
- «Братська могила радянських воїнів», 1959 р.; м. Помічна, площа, охорон. № 

238; 
- «Пам'ятний знак воїнам-землякам», 1975 р., м. Помічна, вул. Чкалова, охорон. 

№ 239; 
- пам'ятно-технічний знак «Танк Т-34», 1980 р., м. Помічна, вул. Героїв Круг 

(колишня вул. Леніна), охорон. № 240. 
 

Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку 

Соціально-економічні проблеми та ризики: 

- недостатня кількість місць прикладання праці; 
- стагнація промислового розвитку; застарілі технології та значний рівень зносу 

виробничих фондів промислових підприємств; 
- відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення; 
- наявність застарілого комунального житлового фонду; 
- недостатня площа озеленених територій загального користування; 
- зношеність об’єктів комунальної інфраструктури; 
- високі темпи старіння населення, природне скорочення чисельності населення, 

зростання демографічного навантаження на осіб працездатного віку 
- невідповідність нормативам технічних параметрів проїзних частин 
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магістральної вуличної мережі; 
- відсутність упорядкованих місць відпочинку вздовж водних поверхонь. 

Місто має підґрунтя для подальшого соціально-економічного розвитку: 

- вигідне економіко-географічне положення; 
- наявність на території міста територіальної автодороги загального 

користування державного значення Т1214 (Новоархангельськ – Добровеличківка – 
Миколаївка); автодороги місцевого значення С120506 (Глиняне – Кирилівка – 
Помічна) та С120527 (від а/д Т-15-04 – Веснянка – вихід на а/д Т-12-14); 

- великий залізничний вузол, другий в Кіровоградській області, де 
перетинаються важливі залізничні магістралі;  

- наявність на відстані 5-ти кілометрів важливої міжнародної автодороги 
загального користування державного значення М-13; Е-584 Кіровоград - Платонове 
(на м. Кишинів). 

- розвинуті маршрути громадського транспорту міського та приміського 
сполучення; 

- наявні території для житлового будівництва, розміщення виробничих 
об’єктів; 

- наявність централізованої системи водопостачання; 
- наявність територіальних ресурсів придатних під житлово-громадське 

будівництво та виробниче використання. 
Чисельність населення м. Помічна складатиме на розрахунковий період 11000 

осіб. Вся потреба в територіях для містобудівного розвитку міста покривається за 
рахунок - земель сільськогосподарського призначення та вільних територій. 
Територія міста на розрахунковий етап документу державного планування (15 років) 
складатиме 836,30 га. 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 
обслуговування міста на перспективу є: повне задоволення потреб населення в 
різних видах послуг; створення рівноцінних умов обслуговування населення як 
центральних, так і периферійних територій, дотримання максимально допустимих 
радіусів обслуговування. 

 

Демографічний показник 

Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення, тобто його 
депопуляція. 

Динаміка чисельності населення за останні роки  

Таблиця 2.3 

Статистичні показники 

стану здоров’я населення 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Чисельність наявного населення м. 

Помічна (осіб) 
9760 9347 9293 9218 9168 

Загальний приріст (+) чи зменшення (-) -35 -413 -54 -75 -50 

Кількість зареєстрованих народжень  102 110 98 98 59 

Кількість зареєстрованих смертей  203 184 169 180 169 

Чисельність населення м. Помічна поступово скорочується, що співпадає с 
загальною тенденцією Кіровоградської області, але тенденція трохи відрізняється. 
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Скорочення населення обумовлено негативним балансом народжуваність-смертність, 
та міграційними процесами. 

Всього працездатного населення у місті 2382 особи, з яких 1910 осіб  
працевлаштована на підприємствах транспорту та зв’язку, що складає 20,8% 

загальної чисельності міста, та 287 осіб працевлаштовані в закладах освіти. 

Чисельність пенсіонерів, що працюють складає 485 особи, непрацездатних інвалідів 
в працездатному віці – 842 особи. 

 

Стан здоров’я населення 

Для аналізу існуючого стану здоров’я населення та його порівняння із 
загальнообласними показниками використовувалися наявні статистичні дані 
Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА «Статистичний збірник за 
2015 рік»; Державного закладу «Вузлова лікарня станції Помічна» ДП «Одеська 
залізниця» - «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в 
районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за 2014 р. 

Чисельність постійного населення Кіровоградської області станом на 2015 рік  
становила 966,7 тис., в тому числі міського 605,6 або 62,6% і сільського 361,1 або 
37,4% (2014 рік відповідно 62,5% і 37,5%). Загальна кількість населення за минулий 
рік скоротилась на 7,4 тисяч, або на 0,8%. За останні десять років чисельність 
постійного населення області зменшилась на 94,1 тисячі, або на 8,9% (з 1060,8 до 
966,7 тисячі). За розрахунковими даними Головного управління статистики області 
на початок 2015 року питома вага чоловіків в загальній кількості населення 
становить 45,9%, жінок 54,1%. 

За 2015 рік в області народилось 9456 новонароджених проти 10576 

новонароджених у 2014 році, померло 16197 осіб проти 16716 осіб у 2014 році, 
скорочення чисельності населення області за рахунок природного руху становить 
6741 особа проти 6140 осіб у 2014 році. Показник народжуваності зменшився з  
10,75‰ на 1000 населення у 2014 році до 9,7‰ у 2015 році, тобто показник 
зменшився на 9,3% (Україна 2014 рік – 10,8). Показник загальної смертності в 
області залишається високим, що значною мірою зумовлено постарінням населення. 
За 1991 рік загальний показник смертності становив 15,2‰, за 2002 рік – 18,0‰, за 
2009 і 2010 рік – 17,4‰, за 2011 рік – 16,6‰, за 2012 рік – 16,5‰, за 2013 рік 16,7, за 
2014 рік 17,0, за 2015 рік – 16,6 на 1000 жителів. 

У 2015 році в місті Помічна народилось 59 новонароджених проти 98 

новонароджених у 2014 році, померло 169 осіб проти 180 осіб у 2014 році, 
скорочення чисельності населення міста за рахунок природного руху становить 110 

особа проти 82 осіб у 2014 році. Показник народжуваності зменшився з 10,63‰ на 
1000 населення у 2014 році до 6,4‰ у 2015 році, тобто показник зменшився на 
39,8%. Такий рівень показника за шкалою оцінки народжуваності визначається як 
надзвичайно низький. Показник загальної смертності по м. Помічна залишається 
високим, що значною мірою зумовлено постарінням населення. За 2011 рік 
загальний показник смертності становив 20,8‰, за 2012 рік – 19,7‰, за 2013 рік – 

18,2‰, за 2014 рік – 19,5‰, за 2015 рік – 18,4‰. По оціночній шкалі такий рівень 
загальної смертності вважається високим.  
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Показники захворюваності населення  по нозологіях за 2014 рік 
Таблиця 2.4. 

Кількість зареєстрованих випадків захворювань 

Найменування класів і окремих 
хвороб Діти 0-6 

років 
Діти 7-14 
років 

Діти від 15-
17 

Дорослі (18 
років і 
старші) 

В с ь о г о ,  в т.ч.: 1077 1311 285 8968 

Хвороби крові, кровотворних 
органів 

42 4 2 47 

Хвороби ендокринної системи 17 94 25 373 

Розлади психіки та поведінки - - - 304 

Хвороби нервової системи 20 41 21 198 

Хвороби ока та придаткового 
апарату 

45 74 31 526 

Хвороби вуха та соскоподібного 
відростка 

26 37 9 238 

Хвороби системи кровообігу 16 29 12 2436 

Хвороби органів дихання 746 768 112 2118 

Хвороби органів травлення 41 73 20 1105 

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

63 14 12 147 

Хвороби кістково-м’язової 
системи 

19 77 17 824 

Хвороби сечостатевої системи 13 16 6 358 

Вроджені аномалії 16 54 20 1 

Травми і отруєння 13 30 18 293 

 

Показники захворюваності населення  по нозологіях за 2013 рік 
Таблиця 2.5. 

Кількість зареєстрованих випадків захворювань 
Найменування класів і окремих 

хвороб Діти 0-6 
років 

Діти 7-14 
років 

Діти від 15-
17 

Дорослі (18 
років і 
старші) 

В с ь о г о ,  в т.ч.:   505 10587 

Хвороби крові, кровотворних 
органів 

41 16 1 60 

Хвороби ендокринної системи 44 89 26 362 

Розлади психіки та поведінки - - - 334 

Хвороби нервової системи 26 40 17 359 

Хвороби ока та придаткового 
апарату 

33 58 23 741 
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Хвороби вуха та соскоподібного 
відростка 

17 11 9 202 

Хвороби системи кровообігу 16 27 14 2689 

Хвороби органів дихання 1367 830 338 2632 

Хвороби органів травлення 31 74 11 1207 

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

27 10 9 235 

Хвороби кістково-м’язової 
системи 

16 72 25 960 

Хвороби сечостатевої системи 11 17 5 397 

Вроджені аномалії 22 41 18 1 

Травми і отруєння 4 20 9 408 

 

Дитяча захворюваність в місті характеризується наступними показниками. 

У структурі захворюваності дітей усіх вікових груп перше місце займають 
хвороби органів дихання: 746 випадків у дітей в віці 0-6 років включно (на 45,43%  

менше в порівнянні з 2013 р.); 768 випадків у дітей в віці 7-14 років включно (на 
7,47% менше ніж у 2013 р.); 112 випадків у дітей в віці 15-17 років включно (менше 
на 66,86% в порівнянні з 2013 р.). Друге місце займають хвороби ока та 
придаткового апарату: 45 випадків у дітей в віці 0-6 років включно (що на 26,7% 

більше ніж в 2013 р.); 74 випадки  у дітей в віці 7-14 років включно (на 21,6% більше 
в порівнянні з 2013 р.); 31 випадок у дітей в віці 15-17 років включно (більше на 
25,8% ніж у 2013 році). Третє місце - хвороби органів ендокринної системи – 136 

випадків (17 – у дітей в віці 0-6 років, 94 – у дітей в віці 7-14 років, 25 – у дітей в віці 
15-17 років), далі - хвороби органів травлення та хвороби кістково-м’язової системи. 

У віковий групі 0-6 років перше місце в структурі захворюваності займають 
хвороби органів дихання (69,3%), друге місце хвороби шкіри (5,85%), третє – 

хвороби ока (4,2%), далі - хвороби крові (3,9%), хвороби органів травлення (3,8%), 

хвороби вуха (2,4%). 

У структурі захворюваності дітей шкільного віку (7-14 років включно) на 
першому місці хвороби органів дихання (58,6%), на другому – хвороби ендокринної 
системи (7,2%), на третьому - хвороби кістково-м’язової системи (5,9%), далі - 

хвороби ока (5,64%), хвороби органів травлення (5,6%), вроджені аномалії (4,1%), 

хвороби нервової системи (3,1%). 

У дітей підліткового віку (15-17 років включно) структура захворюваності на 
першому місті залишились хвороби органів дихання (39,3%), далі слідують хвороби 

ока (10,9%), хвороби ендокринної системи (8,8%), хвороби нервової системи (7,4%), 

хвороби органів травлення (7,0%), вроджені аномалії (7,0%), травми і отруєння 
(6,3%). 

Захворюваність дорослого населення характеризується наступними 

показниками. 

В структурі рівня поширеності та захворюваності за класами хвороб серед 
дорослих (18 років і старші) за зверненнями до ДЗ «Вузлова лікарня ст. Помічна» ДП 

«Одеська залізниця» по місту спостерігаються наступні тенденції. Серед усіх класів 
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хвороб найбільша питома вага хвороб системи кровообігу, на другому місці хвороби 

органів дихання, на третьому - травлення. Місто відноситься до регіонів із значною 

частиною осіб похилого віку, що складає 54,2% загальної чисельності міста. В 

структурі захворюваності переважає клас хвороб системи кровообігу (2436 

зареєстрованих випадків), органів дихання (2118 зареєстрованих випадків), 
травлення (1105 зареєстрованих випадків).  

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 
впроваджений. 

До чинників, що впливають на стан здоров’я населення, які стосуються 
документа державного планування, можна віднести; забезпечення сприятливих 
санітарно-гігієнічних умов території міста для проживання населення та 
забезпечення установами громадського обслуговування, в тому числі закладами 
охорони здоров’я відповідно державних будівельних норм. 

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов населеного пункту реалізується 
шляхом повного охоплення території об’єктами та мережами інженерної 
інфраструктури, зокрема централізованого водопостачання та водовідведення, 
дощової каналізації, санітарного очищення території; забезпечення санітарно- 
гігієнічної сумісності виробничо-комунальних зон із сельбищною та ландшафтно-
рекреаційною зонами як на існуючих так і на перспективних ділянках 
містобудівного освоєння. Реалізація цих завдань передбачає визначення комплексу 
інженерних заходів з досягнення якості постачання комунальних послуг. Зокрема 
впливовим фактором для здоров'я жителів міста є якість питної води з 
нецентралізованих джерел водопостачання, що в частині джерел не відповідає 
санітарним нормам. Вирішення цього питання потребує першочергового охоплення 
відповідних ділянок системою централізованого водопостачання. Організація 
системи громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови за 
рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами 
соціально-гарантованого рівня обслуговування як в районах існуючої забудови, так і 
в районах перспективного будівництва. Реалізація цих завдань передбачає 
насамперед виконання комплексу рішень щодо містобудівного розвитку, а також 
інженерно-технологічних заходів, що визначаються відповідними розрахунками. 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений неповний рівень 
забезпечення території системами інженерної інфраструктури та закладами 
громадського обслуговування, в т.ч. закладами охорони здоров’я, соціального 
захисту, відпочинку, дошкільних установ, об’єктів культури, існуючі показники 
здоров’я населення більш ймовірно залишатимуться без змін. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ 

ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

Генеральний план населеного пункту розробляється на підставі аналізу 
існуючого стану території з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого 
рельєфу території, особливостей забудови та іншого використання в межах міста та 
прилеглої території, із визначенням містобудівних обмежень, що діють в існуючих 
межах території населеного пункту та на тих територіях, що пропонується ввести в 
межі населеного пункту. 

Генеральним планом передбачені заходи поліпшення навколишнього 
середовища в м. Помічна в різних напрямках: санітарному, технологічному, 
гідротехнічному та будівельно-планувальному, виконання яких зменшить екологічні 
навантаження на навколишнє середовище як у сельбищній зоні так і на всій території 
в межах міста.  

Характеристика стану довкілля при виконанні пропозицій генерального 

плану, у тому числі щодо змін меж населеного пункту 

За пропозиціями генерального плану в проектні межі території міста 
пропонується ввести території існуючих об’єктів: західна частина - території 
неупорядкованих насаджень та територія діючого кладовища (санітарно-захисна 
зона – 300 м.). 

Вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я 
населення, при введенні в проектні межі міста існуючих об’єктів в порівнянні із 
існуючим станом, не зміниться і не погіршиться. 

Генеральним планом нове житлове будівництво передбачається здійснювати 
індивідуальною садибною забудовою, блокованими та багатоквартирними 
будинками (ІІ і ІІІ ступеня вогнестійкості) на реконструйованих та вільних від 
забудови територіях. При організації нових житлових кварталів, враховуючи радіуси 
обслуговування населення, проектним рішенням передбачається в житлових масивах 
розмістити необхідні об’єкти обслуговування. Території нової житлової забудови 
разом з об’єктами культурно-побутового обслуговування планується розвивати у 
північній частині міста. Розміщення громадської та житлової забудови передбачено з 
дотриманням санітарно-гігієнічних, інсоляційних, аераційних та протипожежних 
вимог. 

 Вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я 
населення, при розміченні в проектних межах міста проектних об’єктів в порівнянні 
із існуючим станом, не зміниться. 

Запропоновані генеральним планом проектні об’єкти (громадська та житлова 
забудова), згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не відносяться 
до об’єктів планованої діяльності для яких необхідно проводити процедуру ОВД. 

 

Повітряний басейн 

Передбачено максимально можливе дендрологічне оформлення парків та 
скверів; озеленення територій санітарно-захисних зон промислових підприємств та 
придорожніх територій рядовою посадкою високих дерев з широкою та густою 
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кроною, а знизу кущами; створення шумо- та пилозахисних зелених смуг вздовж 
автодоріг шляхом насадження високорослих порід дерев та багаторічних 
чагарникових кущових рослин. Такий спосіб висадки придорожніх зелених смуг 
шириною 25-30 м із липи, клену, тополі знижують концентрацію окису вуглецю та 
сірки в житловій зоні міста в 1,5-2 рази.  

 

Водні ресурси 

Оскільки транспортне навантаження на більшій частині території міста значне – 
допускається відвід поталих та дощових вод по проїзним частинам та по дощовій 
каналізації, з попереднім їх очищенням, у водні об’єкти. 

Згідно до вимог статті 87 Водного Кодексу України для створення сприятливого 
режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, 
знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку 
вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються 
водоохоронні зони. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, 
що регулюється. 

На території водоохоронних зон забороняється: 
1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості 

(балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки. 
В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску 

і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах 
річок за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного 
господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 
проектами. 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 
господарської діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад зобов'язані доводити до 
відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, 
який діє на цих територіях. 

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а 
також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими 
комітетами сільських, селищних, міських рад і центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Також відповідно до вимог статті 89 Водного Кодексу України господарська 
діяльність у межах прибережно-захисних смуг регулюється наступним чином: 
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У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 
забороняється: 

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а 
також садівництво та городництво; 

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
3) влаштування літніх таборів для худоби; 
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного 

призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів 
та стоянок автомобілів; 

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Основним джерелом господарсько-питного водопостачання міста на 
перспективний період передбачається залишити поверхневі води від водосховища р. 
Чорний Ташлик та підземні води з артезіанських свердловин. Передбачається також 
будівництво та введення в експлуатацію двох артезіанських свердловин по вул. 
Виноградна, 107 та по вул. Січових Стрільців, 1а. 

При освоєні вільних територій під житлову та громадську забудову 
передбачається водопровідні мережі прокладати у межах червоних ліній вулиць з 
введенням води у будинки.  

Генеральним планом також передбачені заходи з облаштування прибережно-
захисних смуг навколо ставка та вздовж струмка, дотримання режиму користування 
землі у прибережній захисній смузі. 

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного 
режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів не відбуватиметься. 

 

Гідротехнічні заходи по охороні природи 

Передбачені проектом розвиток системи дощової каналізації (до наявної 
протяжності магістральних вулиць), з будівництвом очисних споруд у місцях 
випусків.  

Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, 
запропоновано їх трасування з урахуванням існуючих умов і нормативних вимог, 
запроектовано відповідні поперечні профілі вулиць та автомагістралей з 
нормативними ухилами та придорожніми кюветами сприятимуть і не 
перешкоджатимуть попаданню дощових вод в зливову каналізацію з подальшим 
очищенням перед їх скидом. 

 Навколо джерел питного водопостачання передбачено облаштування та 
озеленення зон санітарної охорони; для артезіанських свердловин дуже важливе 
значення має перший пояс зони санітарної охорони розміром 30 м від свердловини. 

 

Ґрунтовий покрив 
З метою збереження ґрунтового покрову проектом передбачена планово-
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регулярна система санітарного очищення території міста від твердих побутових 
відходів та подальшим вивезенням і захороненням їх на звалищі ТПВ, яке 
розташоване за межами міста. На найближчу перспективу в місті буде введена 
обов’язкова система роздільного збору твердих побутових відходів, їх сортування та 
переробка.  

В межах міста розташовані 2 кладовища: діюче на відстані 1 км на південь та 
недіюче (закрите) у південній частині м. Помічна, які мають санітарно-захисні зони 
300 та 100 метрів. Також в західній частині міста існує діюче кладовище яке, на 
даний час, розташоване поза межами населеного пункту. Проектом передбачено 
включення території даного кладовища до меж міста. 

Генеральним планом рекомендується закриття кладовищ розташованих без 
дотримання санітарно-захисних розривів, після остаточного заповнення площ таких 
кладовищ в т.ч. скорочення санітарно-захисної зони з 300 до 100 метрів. Для цього 
необхідне прийняття міською радою рішення щодо його закриття та забезпечення 
всієї житлової забудови, в тому числі і садибної, централізованою системою 
водопостачання і каналізації для дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо 
облаштування, утримання кладовищ у місті. 
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4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 

СТАТУСОМ 

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. 

У таблиці нижче наведено ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та 
їхні зв'язки з Генеральним планом). 

 
 

 

Основні ризики 
Характеристика 

ризиків 
Територіальна 
прив’язка 

Заходи, визначені проектом 

генерального плану 

Забруднення 
атмосферного 
повітря 

Викиди 
забруднюючих 
речовин 

стаціонарними та 
пересувними 
джерелами 

Магістральні вулиці 
загальноміського та 
районного значення; 
ділянки виробничого 
призначення; головні 
споруди системи 

централізованого тепло- 
енергопостачання 

Розвиток вулично-дорожньої 
мережі міста, впровадження 
теплових установок сучасного 
типу (теплогідромеханічні 
генератори, теплові насоси та 

інші); встановлення 
санітарно-захисних зон та їх 

озеленення 

Скид поверхневого 
стоку, що 

формується на 
території міського 
середовища без 

очистки 

Сельбищна територія 
міста, виробничі та 

комунальні зони міста, 
заплави ставка 

Розвиток системи дощової 
каналізації (та будівництва 
локальних очисних споруд 

у місцях випуску); 
гідротехнічне упорядкування 
заплавної частини водних 
об'єктів; ландшафтне 

упорядкування прибережних 
Стан поверхневих 
та підземних вод 

Відсутність 
встановлених меж 
прибережних 
захисних смуг 
водойм та зон 

санітарної охорони 

Водні об’єкти, що в межах 
міста та водозабірні 

споруди для господарсько-
питного водопостачання 

Встановлення прибережних 
захисних смуг водних 

об’єктів; облаштування та 
озеленення зон санітарної 

охорони 

Поводження з 
ТПВ 

Відсутність 
ефективної системи 
поводження з ТПВ 

Територія міста 

Запровадження ефективної 
системи поводження з ТПВ 

(роздільний збір ТПВ, 
наявність приймальних 

пунктів вторинної сировини, 
переробка вторинних 

ресурсів)  
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Забруднення 
атмосферного 

повітря, переважно 
викидами 

забруднюючих 
речовин від 

автотранспорту 

Магістральні вулиці 
загальноміського та 
районного значення: 

вулиці Горького, Чкалова, 
Гагаріна, 

Інтернаціональна, 
Перемоги, Кірова, 
Космодем’янської 

Розвиток вулично-дорожньої 
мережі міста шляхом 
часткової реконструкції 
існуючих вулиць та 

будівництва нових вулиць, 
обладнанням вулиць 
технічними засобами 

організації дорожнього руху 
та об'єктами 

зовнішнього освітлення 
вулиць 

Акустичний вплив 

Сельбищна територія міста 
поблизу залізничних колій 
та магістральних вулиць, 
виробничих зон міста  

Розвиток вулично-дорожньої 
мережі міста шляхом 
часткової реконструкції 
існуючих вулиць та 

будівництва нових вулиць; 
озеленення територій: 
санітарно-захисних зон 

промислових підприємств та 
підприємств залізничного 
транспорту, створення 

шумозахисних зелених смуг 
вздовж автодоріг  

Вплив на здоров’я 
населення 

Не повне 
забезпечення міста 
централізованим 
водопостачанням та 
водовідведенням 

Територія міста 

Повне охоплення сельбищної 
зони спорудами та мережами 

централізованого 
водопостачання, спорудами 
та мережами централізованої 
та дощової  каналізації 

 
Як зазначено у наведеній вище таблиці, декілька екологічних ризиків мають 

комплексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я 
населення. 

Серед важливих проблем можна виділити наступні: 
Забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і 

пересувних джерел. 
Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається в межах СЗЗ від 

виробничих підприємств, основна кількість яких зосереджена в межах виробничих 
територій в західній, східній та північній периферійних частинах населеного пункту. 

Забруднення від транспорту є найбільш критичним фактором впливу на здоров’я 
населення так як вплив відбувається безпосередньо в зоні дихання людини. Цей 
фактор має прояв на магістральних вулицях міста (вул. Горького, Чкалова, Гагаріна, 
Інтернаціональна, Перемоги, Кірова, Космодем’янської). 

Використання питної води з нецентралізованих джерел водопостачання 
частиною населення та відсутність проведення щорічної дезінфекції створює 
потенційні ризики інфекційних захворювань та розвитку гіпоксії через 
наднормативний вміст нітратів.  

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан здоров'я 
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населення. 
Безпосередньо в межах міста джерелом забруднення водотоків та водойм є стік 

зливових вод, що формується на сельбищній території, ділянках виробничих зон та 
комунальних об’єктів; окрім того, суттєвим є відсутній розвиток мережі каналізації 
дощових вод та їх скидання у поверхневі водойми без очищення. 

Відсутність ефективної системи поводження з ТПВ (роздільний збір ТПВ, 
наявність приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вторинних ресурсів) 
створюють передумови утворенню стихійних смітників, що негативно впливає на 
ґрунтове середовище та водний басейн міста, погіршує санітарно-гігієнічні умови 
міського середовища.  

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 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 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. 
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5. ЗАХОДИ ТА 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  

 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища та для 
забезпечення екологічної стійкості території населеного пункту в проектних межах 
до техногенного навантаження у проекті Коригування (оновлення та внесення змін) 
генерального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних 
заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів 
України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю 
території, місцевого самоврядування. 

 

Заходи щодо запобігання санітарно-епідеміологічних умов території 
житлової забудови пропонується: 

- проведення забудови згідно з функціональним зонуванням території 
населеного пункту; 

- встановлення та організація СЗЗ шляхом розробки проектів СЗЗ; 
- дотримання нормативних вимог щодо режиму  використання територій в СЗЗ; 
- для містобудівного упорядкування  території в зоні впливу діючого кладовища 

до прийняття рішення щодо його закриття для попередження можливого 
негативного впливу передбачити першочергове 100% охоплення житлової забудови, 
що знаходиться в межах СЗЗ, мережами централізованого водопостачання та 
водовідведення; 

- для містобудівного упорядкування території  кладовища, що пропонується до 
закриття при зменшенні ССЗ до 100 м по завершенні кладовищного періоду 
забезпечити прийняття рішення щодо припинення нових традиційних поховань в 
межах освоєної території та передбачити першочергове 100% охоплення житлової 
забудови, що знаходиться в межах СЗЗ, мережами централізованого водопостачання 
та водовідведення; 

- встановлення та дотримання нормативних вимог і режимів використання 
територій ПЗС водних об’єктів; 

- дотримання параметрів першого поясу санітарної охорони свердловин 
водопостачання та їх огородження, визначених спеціальним проектом; 

- інженерний захист, інженерна підготовка території населеного пункту; 
- дотримання нормативних параметрів поперечних профілів при створенні 

вулично-дорожньої мережі населеного пункту; 
- 100 % охоплення міської території системою санітарного очищення; 
- озеленення території; 
- формування єдиної системи стаціонарних контрольно-спостережних постів 

системи моніторингу міського середовища (житлова, рекреаційна, промислова зони). 
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Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного 
устаткування, для існуючих та проектних виробничих і складських об’єктів, 
сільськогосподарських підприємств, що дозволить зменшити шкідливий вплив на 
оточуюче середовище; 

-  перенесення джерел шкідливого впливу, які межують з житловою забудовою, 
в глибину виробничих майданчиків; 

- озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами викиду 
та житловою забудовою); 

- озеленення території населеного пункту; 
- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення 

зелених насаджень вздовж вулиць. 
- впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження; 
- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі; 
- упорядкування руху транзитного транспорту по магістральних вулицях за 

рахунок розширення проїзної частини дороги 
- розширення зелених смуг вздовж магістральних вулиць, та автомобільних 

доріг в межах населеного пункту, по якій здійснюється транзит вантажного 
транспорту, зниження ступеню пилового забруднення ландшафту;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 

 

Заходи щодо охорони водного басейну: 

- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної 
містобудівної документації щодо визначення прибережних захисних смуг водних 
об'єктів міста; 

- екологічне оздоровлення водних об'єктів міста; 
- 100% забезпечення міста централізованим водопостачанням, а також 

визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів 
перспективних ділянок водозаборів; 

- благоустрій першого поясу зон санітарної охорони свердловин, ділянки 
водозабору підземних питних вод; 

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського 
комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку 
водного господарства України, запровадження водозберігаючих технологій, 
скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та 
будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, створення 
замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним 
підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем 
лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних 
витрат води; 

- 100% охоплення міста централізованою каналізацією; 
- подальший розвиток системи дощової каналізації (до наявної протяжності 

магістральних вулиць), з будівництвом очисних споруд у місцях випусків; 
- встановлення та організація санітарно-захисних зон виробничих, складських, 

сільськогосподарських і комунальних об’єктів, об’єктів обслуговування транспорту; 
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- розробка проекту зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для нових 
джерел централізованого водопостачання та впровадження заходів постійного 
контролю щодо дотримання правового режиму усіх поясів зон санітарної охорони 
підземних джерел водопостачання, згідно постанови КМУ № 2024 від 18.12.1998 р. 

 

Заходи щодо охорони ґрунтів: 

- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, 
реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити 
на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;  
- прийняття рішення міською радою щодо закриття відпрацьованих ділянок 

кладовищ з метою зменшення нормативних СЗЗ, упорядкування їх територій; 
- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-

метровій СЗЗ кладовища, централізованими мережами водопостачання та 
каналізування; 

 

Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та 

електромагнітне випромінювання): 

- Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих територій 
до магістральних вулиць, забезпечується дотриманням нормативної санітарно-
гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови,  дотриманням параметрів 
поперечного профілю в межах червоних ліній та за рахунок створення придорожніх 
захисних зелених насаджень. В межах магістральної вуличної мережі (червоних 
ліній), де реалізувати дані вимоги неможливо, необхідно впроваджувати 
застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництво 
шумозахисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх 
огороджувальних конструкцій будинків); 

- формування та благоустрій нормативної 100-50-метрової СЗЗ залізниці та 
пристанційного господарства. 

 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 
насаджень загального користування (парки, сквери); доведення даного показника до 
нормативного 100% забезпечення жителів міста зеленими насадженнями загального 
користування; 

- передбачити гідротехнічне упорядкування заплавної частини водних об'єктів; 
- проведення інвентаризації системи міських зелених насаджень у відповідності 

з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених 
пунктів»; 

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх 
благоустроєм та ландшафтною організацією в районах нового будівництва; 

- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ підприємств 
міста, з віднесенням їх до категорії спеціального призначення; 

- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням рішень 
генерального плану щодо визначення меж прибережних захисних смуг водних 
об’єктів; 
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- формування єдиної системи стаціонарних контрольно-спостережних постів 
системи моніторингу міського середовища (житлова, рекреаційна, промислова зони). 

 

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення 

передбачені такі зобов‘язання: 

 

Зобов’язання органу місцевого самоврядування (на основі повноважень 

органів місцевого самоврядування згідно чинного законодавства) 

- забезпечення території населеного пункту генеральним планом та планом 
зонування території; 

- раціональне використання територій населеного пункту відповідно до позицій 
генерального плану; 

- забезпечення території населеного пункту Схемою санітарного очищення 
населеного пункту;  

- визначення територій для розміщення відходів; 
- організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників, забезпечення договірних зобов’язань щодо розміщення 
побутових відходів на об’єктах відповідно до Регіонального плану управління 
відходами; 

- здійснення контролю за додержання юридичними та фізичними особами вимог 
у сфері поводження з виробничими відходами; 

- розроблення місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці 
загальнодержавних  і регіональних програм охорони довкілля; 

- організація робіт із визначення територій і об'єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних 
та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність. 

Документом державного планування – генеральним планом населеного пункту 
визначено органу місцевого самоврядування безумовно дотримуватись пропозицій 
генерального плану щодо забудови та іншого використання територій. 

 

 Зобов’язання юридичних і фізичних осіб, що здійснюватимуть свою 

діяльність на території населеного пункту в проектних межах 

 

Зобов’язання щодо охорони повітря: 

- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах 
населеного пункту; 

- контроль обсягів викидів, у тому числі утримання (масової концентрації) і 
кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин джерел для всіх об’єктів, 
що розташовані в проектних межах населеного пункту; 

- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами 
гранично допустимих викидів і технологічними нормативами джерел для всіх 
об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного пункт. 

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу проводиться підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній контроль 
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здійснюється відповідними державними контролюючими органами.  
Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 
- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря щодо забезпечення виконання вимог, передбачених Законом України «Про 
охорону атмосферного повітря», галузевими нормативними документами; 

- впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, 
що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери. 

 

Шумозахисні зобов’язання:  

- використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного 
обладнання; 

- застосування звуко- та віброізолюючих матеріалів для будівництва об’єктів, 
що є джерелами шуму та вібрації. 

 

Зобов’язання щодо забезпечення належного поводження з відходами:  

- забезпечення наявності дозвільних документів та договорів; 
- операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів 

повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та Закону України 
«Про відходи»; 

- облаштування місць тимчасового збирання відходів відповідно до вимог 
нормативних документів. 

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище 
передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення 
знищення і псування відходів. Забезпечення моніторингу місць зберігання відходів та 
ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що 
утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію. 

 

Зобов’язання щодо охорони водних ресурсів: 

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу; 
- забезпечити організацію обліку спожитої води та кількості стічних вод; 
- забезпечення свердловин паспортом; 

- здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних 
вод і забруднюючих речовин. 

Заходи щодо контролю за скидами забруднюючих речовин у водний об’єкт 
повинні забезпечити виконання вимог передбачених Водним Кодексом України та 
галузевими нормативними документами.  

 

Оцінка відповідності проекту Коригування (оновлення та внесення змін) 

генерального плану цілям програм державного та місцевого рівня, галузевих 

програм 

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 визначає 
загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи генерального плану. 

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект генерального 
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плану в достатньо високій мірі відповідає цілям екологічної політики, встановленим 
на національному та регіональному рівнях; враховує більшість з них і пропонує 
комплекс заходів, спрямованих на їх виконання. 

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що цілі в галузі охорони 
атмосферного повітря, створені на регіональному рівні, будуть лише частково 
впроваджені в проекті містобудівної документації, переважно те, що стосується 
резервування ділянок певного функціонального використання в частині будівництва, 
вулиць та доріг, створення зелених насаджень в межах санітарно-захисних зон. 
Скорочення викидів від автотранспорту може бути досягнуто в результаті 
будівництва та ремонту магістральних вулиць загальноміського та районного 
значення, автомобільних доріг в межах населеного пункту. 

Реалізації цілей в сфері енергоефективності, отримання енергії з відновлюваних 
джерел, та скороченні викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок 
можлива на етапі вибору конструкторсько-технологічних рішень на етапі робочого 
проектування окремих споруд систем тепло-енергопостачання, що забезпечується в 
процесі розроблення Оцінки впливу на довкілля об’єкту, що проектується. 

У сфері водних ресурсів, будівництва водопровідних мереж і каналізаційних 
систем цілі визначені у декількох цільових програмах, з визначенням заходів з 
реконструкції чи будівництва інженерних мереж споруд та мереж, які враховуються 
проектом містобудівної документації. Підвищення якості поверхневих вод може бути 
досягнуто також за рахунок розширення мережі дощової каналізації та будівництва 
локальних очисних споруд у місцях випуску; створення та озеленення прибережних 
захисних смуг для всіх водних об'єктів. Також передбачаються заходи щодо 
інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, 
як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного 
освоєння. 

У сфері охорони ґрунтів проект містобудівної документації передбачає 
прийняття міською радою рішення щодо закриття кладовища з метою зменшення 
нормативної СЗЗ, упорядкування його території.. Для попередження можливого 
негативного впливу кладовищ на здоров'я мешканців, передбачити першочергове 100 
% охоплення житлових будинків, що частково знаходяться у 300- та 100-метровій 
СЗЗ кладовищ, централізованими мережами водопостачання та водовідведення. 

Одним з найважливіших питань для міста є видалення відходів, яке 
здійснюється на території поза межами населеного пункту. Рішення генерального 
плану передбачає дотримання вимог щодо санітарного очищення території, 
забезпечення 100% охопленням території планово-подвірною санітарною очисткою, 
розвиток системи роздільного збору сміття; ліквідація несанкціонованих звалищ 
побутових відходів. 

У сфері збереження біорізноманіття проект генерального плану враховує цілі та 
завдання визначені та місцевому та регіональному рівні в частині організації 
територій зелених насаджень загального користування, спеціального призначення. 

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту 
містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на 
регіональному та місцевому рівнях, шляхом виділення ділянок певного 
функціонального використання для розміщення необхідної кількості установ та 
організацій громадського обслуговування, резервування ділянок виробничого, 
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комунального використання, що передбачає розміщення підприємств і об’єктів та 
створення додаткових робочих місць. 

Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та 
проектних рішень з просторового розвитку території міста, свідчить про те, що цілі 
та заходи, визначені проектом оновлення генерального плану, здебільшого 
відповідають регіональним та місцевим екологічним цілям. 

 

Оцінка відповідності проекту Коригування (оновлення та внесення змін) 

генерального 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, 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 (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1992 р.; 
ратифікована Україною 29.11.1994 р.); 

- конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення 
головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська 
конвенція, м. Рамсар, Іран, 1971 р.; набрання чинності для України 15.11.1997 р.); 

- конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська 
конвенція, м. Бонн, Німеччина, 1979 р.); 

- угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
(м. Гаага, Нідерланди, 1995 р.; ратифікована Україною 04.07.2002 р.); 

- угода про збереження кажанів в Європі (Великобританія, 1991 р.; приєднання 
України 14.05.1999 р.); 

- конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 
існування в Європі (Бернська конвенція, м. Берн,  Швейцарія, 1979 р.; приєднання 
України 29.10.1996 р.); 

- рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (м. Нью-
Йорк, 1992 р.; ратифікована Україною 29.10.1996 р.); 

- європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (м. Валлетта, 
Мальта, 1992 р.; ратифікована Україною 10.12.2003); 

- конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та 
міжнародних озер (м. Гельсінкі, Фінляндія,1992 р.; приєднання України 01.07.1999 
р.), та інші. 
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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, яка 
розробляється з 2009 року. За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в 
межах території, що розглядається проектом документу державного планування, 
території ПЗФ, 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. Мережа 
водно-болотних угідь міжнародного значення у нашій країні вже нараховує 50 
територій. 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 перелічених вище 
зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних розробок, вибору 
технічно-конструкторських рішень при проектуванні певних об’єктів та споруд, 
видання певних нормативно-правових актів та державних стандартів в різних галузях 
господарської діяльності. Проте слід зазначити, що більшість заходів, визначених 
містобудівною документацією в частині розвитку систем інженерної 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. 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 ТА 

10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), 

ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ 

 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення це будь-які ймовірні 
наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, 
ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки 
життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів 
культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 
пов’язаним з впливом розміщення існуючих і проектних об’єктів  на екосистему 
(забруднення атмосфери при будівництві та експлуатації) і вторинним, що є 
наслідком первинних змін в екосистемі (можливе збільшення бронхо-легеневих 
захворювань серед населення внаслідок забруднення атмосфери). 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 
планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 
майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних 
негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-
економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми 
окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу 
поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. 
Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або 
інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її 
можливість їх асиміляції або трансформації.  

На території населеного пункту та прилеглій території до населеного пункту 
великі підприємства – забруднювачі відсутні. При дотриманні та виконанні всіх 
передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим 
нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу який 
супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними 
викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна 
оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації існуючих та 
проектних об’єктів  з урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та 
проведення відповідних розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті 
планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації проектних 
об’єктів відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості 
кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Для провадження діяльності на 
існуючих та проектних об’єктах обрані технологічні рішення мають бути екологічні 
безпечні. 

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

Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, 
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дотримання упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо наслідків 
будь-яких впливів на оточуюче середовище 

Коротко - та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі не 
передбачаються. 

З боку соціально-економічних умов збереження діяльності і при будівництві 
проектних об’єктів буде мати позитивний наслідок, так як це забезпечить сталий 
показник забезпеченості роботою працездатного населення та збільшить кількість 
робочих місць, дасть можливість наповнювати місцеві бюджети за рахунок 
відповідних податків. 

При виконанні підготовчих та будівельних робіт на проектних об’єктах вплив на 
навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний 
характер (тимчасові наслідки для довкілля), викиди здійснюватимуться при роботі 
ДВЗ будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, 
земельних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь. 

 

 

 

Оцінка головних впливів на довкілля та здоров’я населення 

Атмосферне повітря: 
Основні ризики: 
Проектні рішення передбачають розвиток територій житлової та громадської 

забудови, з розміщенням в північній частині міста. Реалізація зазначених рішень 
передбачає вірогідне збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Із збільшенням кількості населення, очікується 
збільшення рівня автомобілізації на кінець розрахункового періоду. Несвоєчасна 
розбудова об’єктів транспортної інфраструктури, що передбачені рішеннями 
генерального плану, може привести до підвищення інтенсивності транспортного 
руху на існуючих магістральних вулицях та збільшення ризиків негативного впливу 
на здоров'я населення. 

Очікувані позитивні ефекти: 
Реалізація запропонованих проектом генерального плану планувальних рішень 

та інженерно-будівельних заходів позитивно вплине на якість повітря. 
Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури міста, з 

урахуванням перспективних ділянок містобудівного освоєння, сприятиме зменшення 
виливу шуму та забруднення повітря від транспортних засобів на сельбищну зону. 

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на 
забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничих зон та 
комунальних об’єктів та перспективних виробничо-комунальних зон з житловою та 
прирівняною до неї забудовою. Зокрема: резервування ділянок для організації СЗЗ 
від виробничих, комунальних зон та комунальних об’єктів, визначення комунальних 
об’єктів та підприємств, що потребують скорочення СЗЗ з метою їх сумісності з 
оточуючою сельбищною зоною. Реалізація зазначених заходів сприятиме 
забезпеченню санітарно-гігієнічних норм території населеного пункту та умов 
життєдіяльності населення. 

Водні ресурси. 
Основні ризики: 
Реалізація проектних рішень щодо розміщення перспективної садибної 

забудови, може супроводжуватись ризиками забруднення ґрунтових вод при 
використанні водопроникних вигрібних ям. 
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Очікувані позитивні ефекти: 
Внаслідок перспективного будівництва мереж зливової каналізації з локальними 

очисними спорудами, очікується зменшення потрапляння забруднюючих речовин у 
поверхневі водойми із загальним поверхневим стоком, що формується на території 
сельбищної зони. 

При реалізації рішень стосовно забезпечення мережами господарсько-побутової 
каналізації очікується позитивний вплив на гідрогеологічне середовище. 

Господарсько-питне водопостачання. 
Основні ризики: 
Господарсько-питне водозабезпечення передбачається здійснювати за рахунок 

підземних вод. Використання підземного джерела потребує моніторингу якості води 
на відповідність санітарним нормам, в тому числі здійснювати гігієнічну оцінку 
радіаційної безпечності питної води, та виконання заходів з попередньої очистки 
води. 

Очікувані позитивні ефекти: 
Виконання заходів із повного охоплення житлової та громадської забудови 

системою централізованого водопостачання матиме позитивний ефект щодо 
зменшення ризиків для здоров'я населення, що користується питною водою з 
шахтних колодязів. 

Ґрунти та земельні ресурси. 
Основні ризики: 
При містобудівному освоєнні територій призначених для житлової та 

громадської забудови, виробничо-комунальних підприємств та ландшафтно- 
рекреаційних зон в результаті будівництва об'єктів та супутньої інфраструктури 
відбудеться фізичне переміщення верхніх шарів ґрунту, їх ущільнення, частково 
перевантаження. 

Очікувані позитивні наслідки: 
На ділянках містобудівного освоєння, зелених насаджень вільних від забудови 

та городництва - забезпечення населення житлом та об’єктами громадського 
призначення; створення зелених зон, організація зон відпочинку з ігровими 
майданчиками, пішохідними доріжками, що дозволить підвищити якість відпочинку 
та дозвілля населення, матиме позитивний вплив на здоров’я населення. 

Біорізноманіття 
В цілому реалізація рішень генерального плану не передбачає негативних 

ефектів для біорізноманіття міського середовища.  
Передбачені до створення озеленені території загального та спеціального 

призначення, передбачає ландшафтний благоустрій та підвищення загального рівня 
озеленення території міста, що сприятиме збагаченню видового різноманіття флори 
та фауни. 

Соціально-економічні ризики 
При реалізації рішень проекту державного планування – проекту Коригування 

(оновлення та внесення змін) генерального плану м. Помічна виникають соціально-
економічні ризики, які викликані низкою причин та вірогідних сценаріїв перебігу 
подій. 

Сповільнення розвитку мережі об’єктів громадського обслуговування призведе 
до зниження якості та доступності послуг. 
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Достатньо високими залишаються ризики своєчасного та послідовного 
виконання рішень, передбачених в проекті державного планування, особливо у 
випадку проектів інженерної інфраструктури, пов'язаних з інвестиціями. Через 
недостатню спроможність населення сплачувати за надані комунальні послуги, існує 
висока ймовірність того, що домогосподарства відмовляться підключатися до нових 
мереж водопостачання та водовідведення, таким чином відмовляючись отримувати 
допомогу від централізованого управління послугами. Така ситуація може сприяти 
формуванню неконтрольованих скидів стічних вод, використанню води з водних 
джерел, які не відповідають санітарним вимогам, і в підсумку може призвести до 
посилення забруднення навколишнього середовища міста і, отже, до погіршення 
здоров'я населення та вразливих груп (наприклад, дітей, людей похилого віку, 
соціально незахищених). 

Одночасно вдосконалення системи водопостачання дозволить розширити 
доступ населення до джерел якісної води, що в майбутньому призведе до 
покращення здоров’я останнього. 

Будівництво системи водовідведення дозволить розширити доступ підприємств 
різної галузевої спрямованості до системи каналізації, що в майбутньому призведе до 
покращення здоров’я населення міста. 

Ризики для здоров'я населення 
Основні ризики: 
За результатами зібраних даних інформація, що дозволяє провести аналіз 

безпосереднього впливу якості навколишнього середовища (повітря, питної води) на 
здоров'я населення відсутня. Проте, наявні дані захворюваності дітей серед усіх 
вікових груп, свідчать про значну перевагу захворювань органів дихання серед усіх 
груп хвороб, що свідчить про більш ймовірний вплив стану атмосферного повітря. В 
перспективі очікується розвиток економічної діяльності деяких промислових 
підприємств, зростання чисельності населення, що впливатиме на зростання рівня 
автомобілізація з року в рік. Тому, без реалізації заходів з розвитку вулично-
дорожньої мережі міста з унормованим розподіленням транспортних потоків, зміни 
тенденцій захворюваності хворобами органів дихання є малоймовірними. Показники 
охорони здоров'я в місті свідчать про необхідність подальшого розвитку системи 
охорони здоров’я, в тому числі розміщення закладів охорони здоров’я. 

Очікувані позитивні наслідки: 
При реалізації рішень містобудівної документації, таких як розвиток вуличної 

мережі міста, що дасть можливість покращення стану атмосферного повітря в 
приземній зоні, очікується позитивний вплив на здоров’я населення. Створення 
зелених насаджень спеціального призначення, в тому числі санітарно-захисних зон 
навколо виробничо-комунальних підприємств підвищить якість атмосферного 
повітря на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. 

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення; 
створення зелених зон загального та спеціального користування, організація зон 
відпочинку з ігровими майданчиками, пішохідними доріжками дозволить підвищити 
якість відпочинку та дозвілля населення, матиме позитивний вплив на здоров’я 
населення. 
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7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння 
досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та 
місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених 
потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я 
населення, що випливають з реалізації містобудівної документації. Термін 
«пом'якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю 
негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок 
реалізації рішень містобудівної документації. 

Реалізація проекту Коригування (оновлення та внесення змін) генерального 
плану потребує виконання великої кількості заходів, що стосуються розвитку сфери 
забезпечення системами інженерної інфраструктури міста, розвитку транспортної 
інфраструктури, заходів із інженерної підготовки та захисту території, розвитку 
виробничої сфери, виконання яких є невід’ємною складовою при створенні 
сприятливого в екологічному відношенні життєвого середовища міста. 

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля 
передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-
конструктивних заходів. До головних заходів, що мають безпосередній вплив на 
санітарно-гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом’якшення 
негативних наслідків реалізації проекту відносяться: 

- упорядкування системи СЗЗ існуючих виробничих підприємств, нормативні 
параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до необхідних 
мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні 
інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Першочергового 
вирішення потребують виробничо-комунальні території що межують із житловою та 
прирівняною до неї забудовою. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх 
нормативних параметрів мають бути погоджені і затверджені у встановленому 
законодавством порядку уповноваженими службами Міністерства охороні здоров’я 
України на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

- закриття органами місцевого самоврядування ділянки діючого кладовища, що 
розташовано біля існуючої житлової забудови, після його остаточного заповнення, з 
забороною послідуючого його повторного використання. Першочергово виконати 
100% забезпечення житлової та прирівняної до неї забудови в межах СЗЗ діючого 
кладовища централізованим водопостачанням та водовідведенням. СЗЗ закритих 
кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 100 м. 
Відповідно до вимог п. 3.12, примітка 1, ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги 
щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», в умовах 
забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції і капітального ремонту 
житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що 
примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з місцевими 
органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф 
місцевості, гідрологія тощо) і ступеня інженерного обладнання території; в умовах 
забудови що склалася, рішення щодо будівництва житлових і громадських будівель 
та розміщення нових об’єктів в СЗЗ діючих кладовищ слід приймати лише після 
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закінчення кладовищного періоду та скорочення СЗЗ, за умови отримання 
позитивного висновку місцевими органами санітарно-епідеміологічного контролю; 

- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та 
екологічним законодавством, при будівництві об’єктів та мереж інженерної 
інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних 
насосних станцій, охоронні зони інженерних споруд та комунікацій тощо; 

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі - будівництво нових доріг з 
сучасними технічними параметрами та реконструкція існуючих; 

- розвиток системи теплогазопостачання - проведення реконструкції існуючих 
джерел теплозабезпечення, із застосуванням сучасних технологій тепло-, 
енергозбереження, впровадження теплових установок сучасного типу з 
використанням природних джерел енергії, в тому числі в установках приватного 
сектору та дотримання правил експлуатації та технічного утримання існуючих 
систем теплопостачання міста; 

- розвиток систем водопостачання з метою повного забезпечення населення 
системою централізованого водопостачання для забезпечення необхідною кількістю 
води та якістю, що відповідає санітарним нормам; повне забезпеченням населення та 
підприємств різних галузей економіки до систем централізованого водовідведення. 
Зазначені заходи сприятимуть запобіганню забрудненню підземних та поверхневих 
водних ресурсів; 

- розвиток системи відведення поверхневого стоку з усієї території міста; 
будівництво очисних споруд зливової каналізації в місцях випуску стічних вод, що 
дозволить зменшити забруднення води, покращити санітарно-гігієнічні умови 
території; 

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від 
несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на 
ділянках перспективного містобудівного освоєння; 

- при містобудівному освоєнні території, на стадії проектування та будівництва 
будівель та споруд необхідно дотримуватись вимог визначених діючими 
державними будівельними нормами; 

- розвиток інфраструктури управління відходами (впровадження ефективної 
схеми роздільного збору сміття для вилучення сировинно-цінних матеріалів, 
сортувальної лінії ТПВ та інші заходи); 

- розвиток зелених зон, включаючи створення зелених насаджень спеціального 
призначення; встановлення прибережних захисних смуг водойм та їх упорядкування. 
Значна частка зелених зон буде призначена для пішохідних доріжок, дитячих та 
спортивних майданчиків, що сприятиме покращенню якості міського середовища, 
включаючи та здоров'я населення. 

Виконання заходів передбачених містобудівною документацією матиме 
позитивний вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров'я 
населення, поліпшення загального екологічного та естетичного стану міста. 
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8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ 

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ 
УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ) 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 
«Коригування (оновлення та внесення змін) до генерального плану міста Помічна 
Добровеличківського району Кіровоградської області» були прийняті наступні 
перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє 
середовище.  

1. «Варіант нульової альтернативи».  
2. Реалізація проекту «Коригування (оновлення та внесення змін) генерального 

плану міста Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області». 
1. У «Варіанті нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного 

сценарію, за яким не розробляється і не затверджується проект «Коригування 
(оновлення та внесення змін) до генерального плану міста Помічна 
Добровеличківського району Кіровоградської області», а Генеральний план 1978 
року не враховує рішень, що вже фактично реалізовані. Цей сценарій може 
розумітися як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій 
щодо стану довкілля. Отже, експерти по СЕО приходять до висновку, що при 
«нульовому» варіанті подальший стабільний розвиток міста є очевидно 
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, 
неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення 
міського ландшафту в цілому. 

2. Реалізація проекту «Коригування (оновлення та внесення змін) генерального 
плану міста Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області». 

Згідно з проведеною експертною оцінкою формулювання комплексного 
варіанту розвитку, запропонованого проектом «Коригування (оновлення та внесення 
змін) генерального плану, має великий потенціал вирішення екологічних проблем 
територіального розвитку м. Помічна. Теоретично, при варіанті «нульового» 
розвитку останнє не надавало б ніякого впливу на довкілля, але, з іншого боку, не 
вирішувало б уже існуючих проблем (якість атмосферного повітря, управління 
відходами, забруднення води та ін), які потребують розвитку і перебудови міської 
інфраструктури. 

При підготовці Звіту із стратегічної екологічної оцінки були виявлені наступні 
труднощі:  

- відсутність у відкритому доступі офіційних статистичних даних окремо по м. 
Помічна; 

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози 
впливу об’єкту на довкілля; 

- обмеженість обсягу місцевого бюджету для здійснення замовлень на 
проведення наукових досліджень території. 
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9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 
документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності 
населення міста від проектних на поточний період, здійснювати контроль за 
відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів 
інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, розвитку 
озеленених територій проектним рішенням. Порівняння цих даних між собою, дасть 
реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, 
забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного 
обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити 
недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання 
населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації 
особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному 
обладнанню території, будівництву водопровідних, каналізаційних мереж, дощової 
каналізації, очисних споруд, трасуванню магістральних вулиць і проїздів та їх 
завершення до вводу в експлуатацію житлових і громадських споруд. 

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо 
планувальної організації та функціонального зонування території міста в питаннях 
закриття, перепрофілювання виробничих підприємств, комунально-складських 
об'єктів в сельбищній зоні, організації санітарно-захисних зон виробничо-
комунальних територій тощо. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 
передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання 
ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті «Коригування 
(оновлення та внесення змін) генерального плану  міста Помічна 
Добровеличківського району Кіровоградської області», а також заходів, 
передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього 
природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості 
природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення 
сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення. 

Контролю підлягають санітарно-захисні зони виробничих підприємств, що 
розвиваються (реконструюються), які повинні відповідати нормативним вимогам 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 
затверджених наказом МОЗУ від 19.06.96 р. №173, з обов’язковим виконанням 
заходів визначених робочою проектною документацією - розділом «Оцінка впливу 
на довкілля». 

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 
- виконання планувальних заходів: зміни в планувальній організації території 

міста, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального 
зонування; створення та озеленення санітарно-захисних зон для промислових 
підприємств та інших виробничо-комунальних об'єктів; перепрофілювання або 
закриття підприємств та інших об'єктів, що розташовані в межах існуючої та 
перспективної сельбищної зони з метою скорочення (або ліквідації) їх СЗЗ; розвиток 
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вуличної мережі; створення захисного озеленення вздовж вулиць та доріг; 
- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів: впровадження нових 

мало- та безвідходних технологій на виробничих підприємствах, модернізація 
існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадженням теплових установок 
сучасного типу з використанням природних джерел енергії, тощо; 

- виконання підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та 
заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, 
викладених в дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами і зменшення впливу фізичних факторів впливу на 
довкілля; 

- здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове 
середовище, забезпечувати виконання інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та 
ефективності роботи пилогазоочисних установок. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та 
очищенням поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним будівництвом 
локальних очисних споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи, 
встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх території 
режимів господарської діяльності, благоустроєм водних рекреаційних зон, а також за 
виконанням технологічних та технічних заходів на виробничих об'єктах 
(впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із 
замкнутими циклами водопостачання та інші). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі 
зливова каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості 
питної води та води водних об'єктів в пунктах водокористування населення за 
хімічними та бактеріологічними показниками. Для контролю ефективності роботи 
каналізаційних очисних споруд необхідно здійснювати моніторинг водних об’єктів у 
місцях випуску стічних вод після очистки. 

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі 
на здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації 
проектних рішень документу державного планування, які мають прямі наслідки на 
стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров'я населення. 
Моніторинг даних впливів можливо здійснювати за наступними показниками: 

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від 
загальної площі населеного пункту; 

- площа встановлених прибережних захисних смуг водотоків та водойм з 
винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, га;  

- площа створених зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне 
озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га; 

- кількість промислово-виробничих підприємств, що мають проекти організації 
санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із загальної кількості 
зареєстрованих підприємств; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 
водопостачання, % від загальної кількості; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 
водовідведення, % від загальної кількості; 
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- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, км/рік; 
споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, км/рік; 
споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; споруд/рік; 
- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та промислових 

підприємств, м3/рік; 
- обсяг стічних вод задіяних в системах оборотного водопостачання, м3/рік; 
- кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання, 

що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від загальної кількості 
проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % від 
загальної кількості; 

- обсяг утворених відходів, тонн/рік; 
- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів; 
- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

та пересувних джерел викидів, тонн/рік; 
- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних 

разових концентрації забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням відповідних 
ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі міста, км/рік; 
- кількість випадківзахворюваності дитячого тадорослогонаселення на хвороби 

органів дихання, кількість випадків/рік. 
Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з 
веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і 
порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і 
обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню а також проводити інформування 
громади села про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та 
прогнозні терміни їх усунення. 
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10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній 
частині країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення 
не очікуються. 
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11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ,ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ПУНКТАМИ 

1-10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

 

Генеральний план м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської 
області. 

Помічна - місто районного підпорядкування, адміністративний центр 
Помічнянської міської ради, що розташована на відстані 24 км від районного центру 
смт. Добровеличківка та на відстані 70 км на південний захід від обласного центру м. 
Кропивницький. 

Площа території в існуючих межах 827,9744 га. Площа території в проектних 
межах 836,30 га. 

Кількість населення станом на 2015 рік становить 9,143 тис. осіб. Перспективна 
кількість населення – 11,0 тис. осіб. 

Планована діяльність на території міста буде здійснюватися міською радою, 
юридичними  і фізичними особами власниками (розпорядниками) майна. 

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 
р. №173, для існуючих і проектних об’єктів планованої діяльності визначені клас 
шкідливості із відповідною СЗЗ. Об’єкти передбачено забезпечити розташування 
об’єктів адміністративно-побутового, виробничо-складського призначення, 
забезпеченням протипожежної безпеки тощо. 

Проектованими об’єктами є об’єкти житлової та громадської забудови. При 
експлуатації об’єктів джерелами забруднення атмосфери є організовані і 
неорганізовані джерела викидів, що проектуються. Забруднюючими речовинами, що 
викидаються є продукти  згорання твердого палива, викиди від ДВЗ автотранспорту. 

Транскордонний вплив від планованої діяльності на довкілля відсутній. 
Із території населеного пункту передбачається організований збір, відведення, 

очищення дощових та талих вод. 
Основним джерелом централізованого водопостачання об’єктів населеного 

пункту для господарсько-побутових потреб є існуючий водозабір поверхневих вод 
від водосховища р. Чорний Ташлик та підземних вод з існуючих і проектних 
артезіанських свердловин.  

Міські очисні споруди, що розташовані за межами міста на сході, приймають 
стічні води від централізованої системи каналізації міста Помічна, а також стоки 
вигрібних ям міста та району, які доставляються перевізниками.  

Передбачається централізоване каналізування населеного пункту із 
реконструкцією централізованої системи водовідведення господарсько-побутових 
стічних вод. Умовно чисті води за дозволами відповідно до вимого Водного Кодексу 
України скидатимуться в проточні водні об’єкти.  

Існуючі і запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, ультразвукові, 
електромагнітні або іонізуючі хвилі. Дози гама випромінювання мають бути в межах 
нормативних показників. Світловий вплив відсутній. 

При застосуванні відповідних заходів на виробничих об’єктах вплив вібрації 
локалізується в межах проммайданчика і не перевищуватиме гігієнічні нормативи. 
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Шумовий вплив та вплив вібрації від вулично-дорожньої мережі локалізується 
влаштуванням природного акустичного бар’єру із багаторядової рядової посадки 
дерев. 

Побутові відходи, що утворюватимуться збиратимуться в закриті контейнери і 
за графіком вивозитимуться з послідуючим захороненням на звалищі твердих 
побутових відходів, що знаходиться на території Олексіївської селищної ради на 
відстані 3 км від м. Помічна.   

Виробничі відходи передбачається вивозити на утилізацію відповідно до 
призначення згідно угод із спеціалізованими організаціями.  

Підприємствами буде здійснюватись постійний моніторинг за станом 
атмосферного повітря, а також контроль за дотриманням допустимих рівнів і 
тривалості дії шуму із залученням на договірній основі акредитованої лабораторії 
відповідних установ. 

Негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовища, ґрунти, 
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, кліматичні і мікрокліматичні умови 
району, техногенне та соціальне середовища під час експлуатації існуючих 
підприємств та проектованих об’єктів не передбачається. 

Розвиток, благоустрій та упорядкування озеленених територій різного 
призначення компенсує наявний та проектний негативний вплив на територію 
населеного пункту та забезпечить охорону навколишнього природного середовища.  

Позитивні аспекти від реалізації проектних рішень: 
- сталий розвиток населеного пункту; 
- стимулювання розвитку виробництва, збільшення промислового потенціалу 

ринку, покращення економічної ситуації регіону; 
- запровадження нових технологій на виробничих територіях; 
- збільшення податків до місцевого бюджету; 
- створення нових робочих місць; 
- при виконанні технічних рішень щодо будівництва та експлуатації об’єктів 

виключається можливість щодо виникнення аварійних ситуацій з негативними 
екологічними наслідками. 

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» до проекту 
«Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану  міста Помічна 
Добровеличківського району Кіровоградської області»  розроблено у відповідності 
до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з врахуванням 
вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона 
навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад 
та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і 
природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018. 

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки розглянуто доцільність 
запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 
негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я 
населення, які мають успішні приклади впровадження в інших селах, містах України 

або світу, у першу чергу щодо:  
- оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх 

сумісності з житловою та громадською забудовою;  
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- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з 
урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання 
нормативних санітарних розривів;  

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого 
користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених 
насаджень спеціального призначення;  

 - визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що 
утворюються на території населеного пункту;  

- проведення будівництва головних споруд та мереж комунальних систем 

водопостачання та водовідведення (каналізування), теплопостачання шляхом 

впровадження новітніх енергоефективних технологій.          

В результаті реалізація проектних рішень «Коригування (оновлення внесення 
змін) генерального плану міста Помічна Добровеличківського району 
Кіровоградської області»  не очікується проявів небезпечних кумулятивних та 
синергічних ефектів. Транскордонні наслідки для довкілля не передбачаються. 
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