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Містобудівна документація розроблена у відповідності до вимог Конституції України, 

відповідних законів України, інших чинних нормативно-правових актів з питань 

використання території. 

 

У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості в повній мірі реалізувати 

вимоги будівельних норм та правил, проектні пропозиції в частині цих відхилень додатково 

узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції яких знаходиться схвалювані 

рішення. 

 

 

Головний архітектор проекту                                                        Рябоконь В. І. 

 

 

 

 

 

 

Містобудівна документація набирає юридичну силу після розгляду та затвердження її 

згідно чинного законодавства України. 
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Вступ 
 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної 

екологічної оцінки для документів державного планування у встановленому законодавством 

порядку. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі СЕО) – це інструмент стратегічного планування, 

направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, політики. 

Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як інструмента 

планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, стратегій тощо. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та 

сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку планів з метою просування сталого 

розвитку. Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес 

прийняття рішень. 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

основними принципами охорони навколишнього природного середовища є: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні 

господарської, управлінської та іншої діяльності; 

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; 

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

- екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях 

охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення 

відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій; 

- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і 

комплексів; 

- обов’язковість оцінки впливу на довкілля; 

- компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

- вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії 

факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; 

- поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища; 

- врахування результатів стратегічної екологічної оцінки. 

 

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. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та 

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

інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, 

достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного 

співробітництва. 

 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування. Аналіз 

контексту планування 
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Об’єктом стратегічної екологічної оцінки є «Детальний план частини території 

Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області щодо 

розміщення підприємства з виробництва лакофарбових матеріалів (на земельній ділянці з 

кадастровим номером: 1223285000:01:001:1066, розташованій за межами населених 

пунктів)». 

Детальний план є документом державного планування та містобудівною 

документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри 

забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування 

принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі 

положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  

використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними 

нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту проектування в 

межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, 

екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою 

залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації 

містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки. 

Основною метою роботи при розробці містобудівної документації «Детальний план 

частини території Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області щодо розміщення підприємства з виробництва лакофарбових матеріалів (на 

земельній ділянці з кадастровим номером: 1223285000:01:001:1066, розташованій за межами 

населених пунктів)» є розгляд можливості розміщення підприємства з виробництва 

лакофарбових матеріалів на території Піщанської сільської ради (за межами населеного 

пункту) Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Планувальна організація території розроблена на весь термін її освоєння. 

Відповідно до процедури проведення СЕО, заяву щодо обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проекту «Детальний план частини території Піщанської сільської ради 

Новомосковського району Дніпропетровської області щодо розміщення підприємства з 

виробництва лакофарбових матеріалів (на земельній ділянці з кадастровим номером: 

1223285000:01:001:1066, розташованій за межами населених пунктів)» було надіслано до 

Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації та Департаменту 

екології та природних ресурсів. Від Головного управління Держпродспоживслужби в 

Дніпропетровській області отримано лист №2343/0/28-21 від 23.03.2021 з рекомендаціями 

щодо розроблення звіту СЕО. Рекомендації враховані, при розробленні даного звіту. 

 

Опис основних планувальних рішень 

 

Ділянка, що розглядається, розташована на території Піщанської сільської ради 

Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Новомосковський район утворений в 1923 році. Сучасна площа району - 1991 

квадратний кілометр (понад 199 тис. га). На 1 січня 2018 року тут проживало 75,266 тис. 

чоловік. 

Кордони району тягнуться на 263 кілометри. З півночі район межує з Харківською 

областю, на сході з Юр'ївським та Павлоградським, на півдні з Синельниківським та 

Дніпропетровським, а на заході з Магдалинівським районами. 

На території району розташовано 58 населених пунктів, створено 1 міська, 3 

селищних та 8 сільських рад. 

Новомосковщина багата на ліс 23478 гектарів, водне дзеркало покриває понад 7 тис. 

гектарів. 
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На території району протікають річки Самара, Самарчук, Оріль, Кільчень, Багата, 

Татарка, Підпільнянка та ін. 

На півночі проходить 30 км каналу Дніпро – Донбас, а на заході канал  Фрунзеської 

зрошувальної системи. 

Район багатий на корисні копалини. 

Освоєно Багатське газове родовище, розвідані великі запаси коксівного вугілля, 

нафти, високоякісної мінеральної води біля озера Солоний лиман (с. Новотроїцьке). 

Об’єкт проектування даного ДПТ знаходиться за межами населених пунктів на 

ділянці з кадастровим номером 1223285000:01:001:1066 (площа – 1,0 га). Зона огляду 

згідно завдання на проектування складає 500 м. 

 

Територія проектування межує: 

 З півночі – території ведення особистого підсобного господарства та сонячна 

електростанція; 

 З півдня – автошлях Е-50, сільськогосподарські землі; 

 Із заходу – сільськогосподарські землі; 

 Зі сходу – території ведення особистого підсобного господарства та АЗС. 

 

Проектна територія розташована за межами населених пунктів на ділянці з 

кадастровим номером 1223285000:01:001:1066. Існуюче цільове призначення - 01.03 - Для 

ведення особистого селянського господарства. Площа – 1,0 га. Згідно з завданням на 

проектування, на даній ділянці пропонується розміщення підприємства з виробництва 

лакофарбових матеріалів та зміна цільового призначення території на 11.02 - Для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Проектом передбачається зміна 

функціонального призначення ділянки, що проектується, на виробничу зону. 

В зоні огляду поряд з проектною ділянкою розташована пам’ятка археології – курган 

№4495-1. Даним проектом встановлюється нормативна охоронна зона кургану, яка складає 

дві висоти останнього, а саме 50 м. Також даним проектом ДПТ на місці розташування 

кургану змінюється функціональне призначення ділянки з “ведення особистого селянського 

господарства” на “територія історико-культурного призначення”. 

 

Таблиця 1.1 – Розподіл території зони огляду за функціональним значенням. 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існує Проект 

Територія зони огляду     

Площа території всього, у тому числі: га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 

Територія для ведення особистого 

підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання 

худоби 

га / % 1,0 / 100 - 

Виробнича територія га / % - 1,0 / 100 

 

 

Проектна територія умовно поділяється на: 

 В’їзна зона; 

 Адміністративна зона (двоповерхова будівля площею 405 м2); 

 Зона відпочинку – 100 м2; 
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 Зона паркування легкових автомобілів (16 маш/місць); 

 Виробнича зона (виробнича будівля площею 2350 м2). 

 

Технологія виробництва включає в себе процеси: 

 Підготовка сировини; 

 Завантаження та дозування сировини; 

 Колерування; 

 Змішування матеріалів; 

 Фасування продукції; 

 Складування продукції. 

 

Продукція заводу стартова (річна): 

 Органорозчинні фарби (712 т), ґрунти (80 т), лаки (6 т) «побутового» та 

індустріального призначення; 

 Розчинники сумішеві (32 т); 

 Пасти пігментні напівфабрикатні; 

 Суміші затверджувачів ізоцианатних з розчинниками (14 т); 

 «Бази» напівфабрикатні під колерування. 

 

Продукція заводу проектна (річна): 

 Органорозчинні фарби (1 600 т), ґрунти (250 т), лаки (25 000 кг) «побутового» 

та індустріального призначення; 

 Водорозчинні фарби і ґрунти індустріального призначення; 

 Воднодісперсійні фарби індустріального призначення; 

 Пасти пігментні напівфабрикатні; 

 Суміші затверджувачів ізоцианатних з розчинниками (70 000 кг); 

 «Бази» напівфабрикатні під колерування. 

 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, були прийняті наступні 

рішення. 

 

Таблиця 1.2 - Техніко-економічні показники ділянки проектування 

 

Найменування Од. вим. 
Значення показників 

Існує Проект 

Територія зони огляду     

Площа території всього, у тому числі: га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 

Територія для ведення особистого 

підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання 

худоби 

га / % 1,0 / 100 - 

Виробнича територія га / % - 1,0 / 100 

Підприємство з виробництва 

лакофарбових матеріалів 
   

Площа земельної ділянки га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 

Категорія за потужністю - - 
ІІІ, СЗЗ – 

300 м 
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Площа забудови га / % - 0,28 

Площа дорожнього покриття га / % - 0,72 

Кількість паркомісць для легкових 

автомобілів 
маш/місць - 16 

Кількість працівників особа - 65 

Інженерне обладнання    

Електропостачання кВт - 427,0 

Водопостачання м3/добу - 2,4 

Каналізування м3/добу - 2,4 

Санітарно-захисна зона – 300 м га / % - 41,89 / 100 

Озеленення санітарно-захисної зони га / % - 25,1 / 60 

    

    

 

Проектна ділянка з півдня має безпосередній доступ до автомобільного шляху Е-50. 

Згідно класифікації, дана автодорога відноситься до ІІ категорії та має ширину проїзної 

частини – 9 м. Проектом не передбачено зміну профілів та габаритів в червоних лініях 

існуючих доріг та проїздів. 

Із заходу знаходиться існуючий ґрунтовий проїзд, який сполучається з автошляхом Е-

50. На його місці частково передбачається влаштування дорожнього покриття для надання 

можливості доступу на виробничу територію. Ширина автошляху Е-50 в червоних лініях 

варіюється в діапазоні 40-54 м. 

Ділянка проектного підприємства переважно має тверде покриття. Проїзні ділянки 

забезпечують об’їзди навколо АПБ та виробничої будівлі. Ширина доріг – 6 м. 

 

Схему інженерної підготовки розроблено на основі топогеодезичної підоснови М1:2000 

(див. графічну частину арк. 6). 

 

Інженерна підготовка території передбачає: 

- Забезпечення відведення поверхневих вод; 

- Захист території від розмиву й заболочення; 

- Створення нормальних умов для руху транспорту та людей. 

Мінімальний похил доріг у поздовжньому напрямку прийнятий 5‰, а на заході 

проектної території встановлена станція очищення поверхневих стічних вод. Проектна 

ділянка має середній похил 10‰ на захід. 

 

Адміністрація об’єкту проектування повинна дотримуватися встановлених екологічним 

законодавством і нормативно-технічними документами вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної 

безпеки. 

Для формування проектного об’єкту в цілісний комплекс передбачені транспортне, 

інженерне забезпечення забудов, інженерне підготовлення території для забудови шляхом 

вертикального планування, а також організований відвід стічних вод. 

 

Планувальними обмеженнями території є: 

 Санітарно-захисна зона автомобільного шляху Е-50 – 100 м; 

 Охоронна зона кургану – 50 м; 

 Охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10 м$ 
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 Санітарно-захисна зона підприємства, що проектується – 300 м. 

 

Діяльність об’єктів проектування не передбачає утворення критичної кількості 

забруднюючих речовин і їх виділення в атмосферу. Розміщення різноманітних проектних 

будівельних об’єктів не передбачає геологічних змін, які призводять до деформації земних 

порід. 

 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень) 
 

2.1. Фізико-географічна характеристика 
 

Ділянка, що розглядається, розташована на території Піщанської сільської ради 

Новомосковського району Дніпропетровської області. 
Клімат помірно-континентальний. Літо жарке і сухе з частими зливами, сильними південно-

східними і східними вітрами, які спричинюють посухи; зима м’яка, малосніжна, часто бувають 

відлиги і ожеледі. 

Пересічна температура січня: від – 4,5°С на південний захід до – 6,5°С на південний схід, 

липня: відповідно + 22,5°С та + 21,5°С. Тривалість безморозного періоду від 187 днів на півночі, до 

228 днів на півдні. Період з температурою понад + 10°С становить 178 днів. Опадів 450 – 490 мм на 

півночі і 400 – 430 мм на півдні, переважна більшість їх випадає в теплий період року. 

Постійний сніговий покрив (10-15 см) утворюється щороку (за винятком крайньої південної 

частини правобережжя), встановлюється у грудні, сходить на початку березня. Серед несприятливих 

кліматичних явищ – відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові бурі. Район лежить у межах 

посушливої дуже теплої агрокліматичної зони. 

 

Повторюваність напрямків вітру, % 

 

Місяць Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 

Січень 14,9 11,1 11,0 10,1 11,7 13,7 17,6 9,9 

Липень 28,4 16,1 10,3 5,3 5,3 6,8 15,5 12,3 

 

Згідно будівельних норм, територія сільської ради відноситься до ІІ будівельно-кліматичного 

району. 

Ґрунти: переважну більшість займають чорноземи, більшість з яких звичайні. 

Для ландшафтної структури району характерні поєднання північно-степових 

рівнинних, північно-степових підвищених та силових природно-територіальних комплексів. 
Екологічна ситуація навколо території проектування протягом останніх років залишається 

стабільною, випадки екстримально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, 

зсувів, просідань поверхні території відсутні. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стан мікроклімату не 

зміниться. 

 

2.2. Перелік екологічно-небезпечних об’єктів 
 

Поряд з проектною ділянкою знаходяться такі підприємства: 

 Новомосковський завод ЖБК (на відстані 0,7 км) із СЗЗ 100 м; 

 Тваринницький комплекс (на відстані 0,75 км) із СЗЗ 100 м; 

 АЗС (на відстані 0,35 км) із СЗЗ 100 м; 
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 Електрична підстанція «Промбаза» (на відстані 0,5 км) із СЗЗ 50 м; 

 Каналізаційна насосна станція (на відстані 0,4 км) із СЗЗ 20 м; 

 Сонячна електростанція (на відстані 0,2 км) із СЗЗ 50 м. 

 

2.3. Атмосферне повітря 
 

Для визначення найгостріших проблем та реальних можливих шляхів іх вирішення в 

сфері охорони атмосферного повітря Піщанської сільської ради можливо лише на рівні 

регіональної влади Дніпропетровської області. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферу у 2019 році становили 576,9 тис.т, що на 37,4 

тис.т (6%) менше ніж в у 2018 році. 

У складі викинутих забруднюючих речовин оксиди вуглецю становлять 303,4 тис. т; 

діоксиди та інші сполуки – 48,375 тис. т.; сполуки азоту – 32,217 тис. т; метали та їх сполуки 

– 0,692 тис. т. тощо. Крім того, за звітний період в атмосферу надійшло 23,5 млн. т. діоксиду 

вуглецю – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. 

Виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок, що найгострішою 

проблемою у сфері охорони атмосферного повітря є використання застарілих технологій 

виробництва теплової енергії для обігріву житлових приміщень, що спричиняє негативний 

вплив на стан довкілля та здоров’я населення, а також викидів від автомобільного 

транспорту, який проїжджає через територію. Найбільш прийнятним для влади способом 

вирішення зазначеної проблеми є використання програмно-цільового підходу. 

Найбільш вразливою складовою, що зазнає негативного впливу викидів в атмосферне 

повітря, є здоров’я населення. 

 

Таблиця 2.3.1 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами 

економічної діяльності 

 

№ Види економічної діяльності 

Обсяги викидів за регіоном 

тис. т 
Відсотків до 

загального підсумку 

Усього 576,9 100,0 

1 За видами економічної діяльності, у тому числі:   

1.1. Переробна промисловість 356,0 61,7 

1.2. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 161,2 27,9 

1.3. 
Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
47,4 8,2 

1.4. 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
2,6 0,45 

1.5. 
Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами 
6,2 1,07 

 

Таблиця 2.3.2 - Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря у 2019 р. (т) 

 

Населений пункт 

Обсяги викидів , 

тон 

Збільшення / 

зменшення викидів у 

2019 р. проти 2018 р. 

Викинуто в 

середньому одним 

підприємством 2018 2019 

Новомосковський 174,2 1753,6 +1579,4 125,3 
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Основними забруднювачами довкілля у 2019 році залишаються підприємства 

металургійної, добувної промисловості та виробники електроенергії, найбільш екологічно 

небезпечними видами економічної діяльності є видобування металевих руд, виробництво 

електроенергії, чавуну, сталітаферосплавів. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стан атмосфери не зазнає змін. 

 

2.4. Водні ресурси 
 

У відповідності до ст. 5 Водного кодексу України всі поверхневі водні об’єкти в межах 

Дніпропетровської області належать до водних об’єктів загальнодержавного значення. 

На території Новомосковського району протікають річки: Самара, Самарчук, Оріль, 

Кільчень, Багата, Татарка, Вільнянка, Ягідна, Гайдиха, Губиниха, Піщанка, Підпільна та ін. 

Також на території району розташоване озеро Солоний Лиман. 

Найближчий водний об’єкт до ділянки проектування розташований на відстані 2км на 

південний захід - р. Підпільна. Підпільна - ліва притока Самари (басейн Чорного моря). 

Довжина 23 км. Похил річки 0,44 м/км. Відстань від гирла Самари до місця впливу 

Підпільної - 19 км. Джерело у села Підпільне. 

Відповідно до Доповіді про стан навколишнього середовища в Дніпропетровській 

області за 2019 р. великих підприємств, що скидають стоки в р. Підпільну не зафіксовано. 

Даних щодо якості води не наведено. 

Основне підприємство-забруднювач – КП «Новомосковськ водоканал» - р. Самара. За 

2019 рік скинуто забруднених вод у кількості 1885,8 тис. м3. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стан водних ресурсів не 

зазнають змін. 

 

2.5. Ґрунти 
 

Потенціал земельного фонду області представлений в основному ґрунтами 

чорноземного типу, сформованими на лесових породах, які характеризуються високою 

родючістю. Чорноземи звичайні займають біля 69% с/г земель області. Чорноземи південні – 

13% (поширені на Інгулецько-Нікопольській низовині). Чорноземи на щільних глинах 

поширені у південно-східній частині області та займають 1,3% території. Лучно-чорноземні 

ґрунти – 12%, лучні ґрунти – 4,7% (поширені на знижених елементах рельєфу). З інших 

ґрунтів слід відзначити дернові, лучно-болотні та болотні, а також солонці та солончаки, 

дернові та лугові ґрунти. В цілому ж, складні природні умови обумовили формування 277 

різновидів ґрунтів, що різняться за фізичними, хімічними та біологічними властивостями. 

Основні ґрунти області є особливо цінними для сільського господарства. Вміст гумусу – 3,8 

%, що переважає середній показник по Україні (3,2 %). Агрохімічний потенціал ґрунтів 

області є сприятливим для вирощування с/г культур. 

Відповідно до даних публічної кадастрової карти, поряд з ділянкою проектування 

переважають чорноземні ґрунти. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стан ґрунту змін не зазнає. 

 

2.6. Флора та фауна 
 

Все лівобережжя і більша частина правобережжя знаходяться в підзоні різнотравно-

типчаково-ковилового степу. Для підзони різнотравно-типчаково-ковиловогостепу є 

характерним переважання видів злакових (пристосованих до умов сухого степового клімату): 

ковила пірчаста ковила волосиста типчак (вівсяниця), тонконіг вузьколистий, стоколос 

безостий, пирій повзучий та значна участь різнотрав’я. У межах підзони типчаково-

ковилового степу зменшується частка різнотрав’я. Але антропогенний фактор змінив 
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природний розвиток степу. Майже вся територія міжріч (крім долинних та балкових схилів) 

розорана та представлена агроценозами із системою полезахисних лісосмуг. Типова 

різнотравно-типчаково-ковилова рослинність залишилась тільки на схилах балок, у 

перелісках, де ґрунти мало придатні під ріллю. За останнє сторіччя становище природної 

рослинності різко погіршилося – залишки степових зональних та інших типів рослинності 

були деградовані. В останні два десятиріччя ділянки степової рослинності менше 

страждають від випасу, що дає можливість відновлення ковилових угруповань, підвищення 

фіторізноманіття, у тому числі рідкісних та зникаючих видів. 

Фауна хребетних нараховує 384 види тварин. Їх сучасний вигляд сформований за 

рахунок лісових та гігрофільних видів. З лісовими ландшафтами пов’язані 47 % видів, із 

гідроценозами – 37 %, із степовими та польовими – 17 %, із населеними пунктами – 6 % 

видів тварин. Теріофауна включає 62 види (Булахов, Пахомов, 2006 р.).У степових системах 

домінуюче положення займають мишоподібні гризуни, ховрах сірий, сліпак звичайний, заєць 

сірий, лисиця звичайна. У заплавних лісах – численний кріт європейський, бурозубка 

звичайна, вовк, ласка, куниця, кабан дикий. Фауна амфібій степу налічує 10 видів (Булахов 

та ін. 2007), найхарактерніші серед яких – часничниця звичайна (Pelobates fuscus), р опуха 

зелена (Bufo viridis), жаба озерна (Rana ridibunda) та інші. У межах степового Придніпров’я 

також знайдено 11 видів рептилій (Булахов та ін. 2007). На території Дніпропетровської 

області зустрічаються 132 види тварин, занесених до Червоної книги України, з них круглих 

черв’яків – 1, кільчастих черв’яків – 2, членистоногих – 66, хордових – 63. Також 

зустрічаються 29 видів тварин, що занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори та перебувають під загрозою зникнення (CITES); 241 види 

тварин, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі (Бернської конвенції); 96 види, занесені до додатків Конвенції 

про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS); 52 видів, що 

охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-

болотних птахів (AEWA); 7 видів, що охороняються відповідно до Угоди про збереження 

популяцій європейських кажанів (EUROBATS). 

На території проектування переважають трав’янисті рослини, чагарники та листяні 

дерева. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стани флори та фауни змін не 

зазнають. 

 

2.7. Природно-заповідний фонд 
 

У Дніпропетровській області проводиться значна робота щодо розвитку і розширення 

заповідних територій. Заповідна справа розглядається як головний засіб для комплексного 

вирішення важливих екологічних проблем, таких як збереження біорізноманіття, 

відновлення і підтримка екологічного балансу в біосфері в умовах техногенного забруднення 

тощо. Станом на 01.01.2020 мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

області складає 179 об’єктів, загальною площею 99,9 тис. га, що становить 3,13 %від площі 

області. Із них 32 об’єкта – загальнодержавного значення на площі 36641,98 га та 147 – 

місцевого значення на площі 63307,1 га. 

Поряд з проектною ділянкою проходить лісовий масив Самарський Бір. Його довжина 

близько 30 км, ширина – 6 км, площа – близько 15 000 га. 

Територія, що розглядається даним ДПТ, розташована на окремій ділянці, 

зарезервованій як Самарський Бір. Відстань від проектної ділянки до основного масиву 

Самарського Бору складає 0,8 км. 

 

Рис. 2.7.1 - Викопіювання з картосхеми 1. Ключові території регіональної екомережі 

Дніпропетровської області. Новомосковський район 
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У разі незатвердження проекту даного детального плану стан лісового масиву змін не 

зазнає. 

 

2.8. Економічна та соціальна характеристика району робіт 
 

За даними Головного управління статистики в Дніпропетровській області кількість 

населення в районі на 1 лютого 2011 року становила 25 558 осіб. 

 

Адміністративно-територіальний устрій Новомосковського району 

 

Кількість 

населених 

пунктів 

Населення, 

осіб 

Площа 

району, га 

Кількість 

міських рад 

Кількість 

селищних 

рад 

Кількість 

сільських 

рад 

58 75296 199077 1 3 8 

 

Територія, що розглядається даним ДПТ, розташована поряд з смт Меліоративне 

(кількість населення - 4519 осіб). 

 

Проектна ділянка знаходиться в оточенні промислових об’єктів: 

 Новомосковський завод ЖБК (на відстані 0,7 км) із СЗЗ 100 м; 

 Тваринницький комплекс (на відстані 0,75 км) із СЗЗ 100 м; 
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 АЗС (на відстані 0,35 км) із СЗЗ 100 м; 

 Електрична підстанція «Промбаза» (на відстані 0,5 км) із СЗЗ 50 м; 

 Каналізаційна насосна станція (на відстані 0,4 км) із СЗЗ 20 м; 

 Сонячна електростанція (на відстані 0,2 км) із СЗЗ 50 м. 

 

Головні рушії економіки: 

 Новомосковський завод труб і метизних виробів, ВАТ. 

 Новомосковський завод ЗБВ, ВАТ. 

 ЗАТ з ІІ «Оріль-Лідер». 

 Новомосковський ремонтно-механічний завод, ДП. 

 ТОВ «ДВЛ Компані». 

 

Об’єкти соціальної сфери: 

 Школа; 
 Дитячий садок; 
 Будинок культури; 
 Фельдшерсько-акушерський пункт. 

 

У разі незатвердження проекту даного детального плану стан населення смт 

Меліоративне змін не зазнає. 

 

2.9. Радіація 
 

За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології щодо 

радіоактивного забруднення атмосферного повітря Дніпропетровської області, радіаційна 

обстановка на території області в цілому була стабільною і знаходилася у межах природного 

радіаційного фону. Екстремально-високі рівні радіоактивного забруднення не 

спостерігалися. 

Рівень експозиційної дози гамма-випромінювання у 2019 році становив в середньому 

10-18 мкР/год. 

Високий рівень гамма-фону (18 мкР/год) спостерігався в березні на метеостанції 

Лошкарівка, в жовтні та грудні на метеостанції Синельникове. Перевищення контрольного 

рівня – 25 мкР/год – в 2019 році не спостерігалося. 

Випадків перевищень контрольних рівнів в пробах атмосферних випадів, відібраних 

протягом 2019 року на території області, виявлено не було. 

Концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного походження в 

приземному шарі атмосфери утримується на сталому рівні. Можна очікувати подальше 

зменшення концентрації штучних радіонуклідів в повітрі як за рахунок їх природного 

розпаду, так і їх подальшого заглиблення у ґрунт. 

Згідно з ДБН В.1.2-4:2019 територія Піщанської сільської ради Новомосковського 

району розташована в межах зони можливого сильного радіоактивного забруднення, що 

визначена для Запорізької АЕС. 

У разі незатвердження проекту даного детального плану радіаційний стан змін не 

зазнає. 

 

2.10. Відходи 
 

Дніпропетровська область – одна з найбільш промислово розвинених областей України. 

На підприємствах області протягом 2019 р. утворилося 251 981,3 тис. тон відходів. Із 

загального обсягу утворених відходів 32,0 тис. тон становили відходи І-ІІІ класів небезпеки. 
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Близько 36% (90465,1 тис. тон) утилізовано, решта – спалено, у тому числі з метою одержання 

енергії, передано іншим підприємствам з метою утилізації або видалення та направлено в 

сховища організованого складування (поховання). 

 

Найбільшу частку утворення відходів у 2019 р. складають: 

 Відходи чорних металів – 1479,5 тис. тон; 

 Змішані та недиференційовані матеріали – 3547,8 тис тон; 

 Інші мінеральні відходи – 236520,2 тис. тон; 

 Пуста порода від днопоглиблювальних робіт – 7269,2 тис. тон; 

 Відходи згорання – 670,1 тис. тон; 

 Відходи очисних споруд – 606,4 тис. тон. 

 

Протягом 2019 року утилізовано 90,5 млн тон відходів. 

На кінець 2019 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено 10,73 млрд 

тон відходів. 

 

 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

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

(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

 

3.1. Атмосферне повітря 
 

Поряд з ділянкою, що проектується, проходить автошлях Е-50, який є джерелом 

забруднення повітря шляхом викидів шкідливих речовин з автомобільного транспорту. 

Під час будівництва проектних об’єктів головним фактором впливу на атмосферне 

повітря є викиди шкідливих речовин від будівельної техніки. В процесі виконання розривних 

робіт на території будівельного майданчика в атмосферу виділятиметься пил у радіусі 

роботи техніки та автотранспорту, а також у місцях переекскавації та перевантаження. 

Проектом передбачається будівництво на вільній від забудови території підприємства з 

виробництва лакофарбових матеріалів. Згідно завдання на проектування, на проектній 

ділянці передбачається поява стоянок для легкових автомобілів, також поява кругового руху 

транспорту і, як наслідок, викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Навколо об’єкту проектування, згідно діючих норм, встановлена СЗЗ на величину 

300м. Житлові ділянки в межах зони огляду відсутні. Сучасне технологічне обладнання, 

автоматизація та вентиляція надають можливість робітникам безпечно та без шкоди для 

здоров’я брати участь у технологічному процесі. Сьогоденні методи модернізації виробничої 

каналізації   

Під час функціонування підприємства вплив на атмосферне повітря не перевищує 

критичних показників. Остаточна кількість джерел викидів на даному підприємстві буде 

уточнена після розроблення робочого проекту, а також проекту ОВД та ОВНС. 

 

3.2. Характеристика водних ресурсів 
 

Під час будівництва вода на виробничі, господарсько-побутові та протипожежні 

потреби буде братися з проектної мережі (див. арк. 7 графічної частини). Каналізування на 

час будівельних робіт передбачається здійснювати по тимчасовим мережам без підключення 

до інженерних мереж. 

Безпосереднього впливу будівельних робіт на стан підземних вод не прогнозується. 
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Для побутових потреб персоналу передбачено підвіз питної води. 

Каналізування АПК здійснюється на локальну очисну споруду, а відведення стічної 

рідини від промислової будівлі передбачається на існуючу каналізаційну насосну станцію на 

півночі. 

Вертикальне планування проектного об’єкту виконано таким чином, щоб поверхневі 

води надходили до очисних споруд на заході ділянки. 

Потреба води за укрупненим розрахунком складає – 2,4 м3/добу. 

Кількість стічних вод, що надходитимуть на септик – 2,4  м3/добу. 

Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси. Остаточна 

кількість джерел викидів на даному підприємстві буде уточнена після розроблення робочого 

проекту, а також проекту ОВД та ОВНС. 

 

3.3. Характеристика земельного фонду 
 

Відведення поверхневих стоків передбачено відкритим способом на локальні очисні 

споруди на заході ділянки. Впливу на ґрунти не передбачено, а притаманна району 

будівництва, ерозія припинить процес руйнування родючого шару ґрунту, оскільки останній 

буде перевезено для використання за призначенням в сільському господарстві. 

Проходка будівельних котлованів, закладка пальового типу фундаменту, порушення 

природного стоку атмосферних опадів і талих вод за межі дільниці, прокладка водогінних 

комунікацій і витік води з них, забудова території, укладання асфальту або інших твердих 

покриттів на площадках (зменшення активної площі фільтрації), може привести до зміни 

умов міграції вологи в зоні аерації, а саме у верхній частині розрізу. 

Під час будівництва та експлуатації рекомендується вжити заходів щодо захисту 

території досліджень від підтоплення, згідно ДБН В.1.1-24:2009 “Захист від небезпечних 

геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від 

небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування”. Також необхідно 

провести гідроізоляційні роботи, регулювання стоку поверхневих вод, вертикальне 

планування та приділити увагу ліквідації витоків з водогінних комунікацій. 

Негативний вплив на ґрунти передбачається тимчасовим і по завершенню будівельних 

робіт припиниться. 

 

3.4. Характеристика природно-заповідного фонду 
 

Згідно викопіювання з картосхеми 1. Ключові території регіональної екомережі 

Дніпропетровської області. Новомосковський район (див. пункт 2.7 даного звіту), поряд з 

проектною ділянкою проходить лісовий масив Самарський Бір. Його довжина близько 30 км, 

ширина – 6 км, площа – близько 15 000 га. 

Територія, що розглядається даним ДПТ, розташована на окремій ділянці, 

зарезервованій як Самарський Бір. Відстань від проектної ділянки до основного масиву 

Самарського Бору складає 0,8 км. 

Зарезервована територія лісового фонду знаходиться в санітарно-захисній зоні 

автошляху Е-50 в оточенні виробничих, транспортних та інженерних ділянок. Навколо 

об’єкту проектування встановлюється СЗЗ – 300 м з нормативним показником озеленення 

60%. 

 

Поряд з проектною ділянкою знаходяться такі підприємства: 

 Новомосковський завод ЖБК (на відстані 0,7 км) із СЗЗ 100 м; 

 Тваринницький комплекс (на відстані 0,75 км) із СЗЗ 100 м; 

 АЗС (на відстані 0,35 км) із СЗЗ 100 м; 

 Електрична підстанція «Промбаза» (на відстані 0,5 км) із СЗЗ 50 м; 
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 Каналізаційна насосна станція (на відстані 0,4 км) із СЗЗ 20 м; 

 Сонячна електростанція (на відстані 0,2 км) із СЗЗ 50 м. 

 

3.5. Характеристика біорізноманіття 
 

Історично сформована сукупність видів рослин зазнає тимчасового впливу на час 

проведення будівельних робіт, антропогенний і техногенний вплив на довколишні природні 

рослинні угрупування носитиме локальний та тимчасовий характер. 

Оскільки під час виробничої діяльності виділятимуться наступні речовини: заліза 

оксид, марганець та його сполуки, хром 6 валентний в перерахунку на триокис хрому, та 

оскільки показники незначні і зважаючи на накопичення рослинами металів, вони не несуть 

загрози для їх здоров’я. Тобто, прямого впливу немає, але підвищений вміст металів у 

рослинах знижує їх адаптаційну витривалість до фізико-хімічних змін середовища. 

Лікарсько-технічних та червонокнижних рослин в межах проектованої ділянки немає. 

До можливих антропогенних факторів, що впливають на флору та фауну земель під час 

будівництва, можна віднести загибель значного числа дрібної ґрунтової фауни (хробаки, 

гризуни, комахи та ін.) та ґрунтового рослинного покриття (трава, чагарники) при 

переміщенні земляних мас будівельною технікою. 

На відстані понад 3 км в південно-східному напрямку (по прямій) від території 

підприємства ТзОВ «Снєжка-Україна» знаходиться орнітологічний заказник «Чолгинський». 

Враховуючи вкрай малі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та відсутність 

порушень і дотримання вимог щодо гранично допустимих скидів у водні об’єкти, які 

здійснюються ТзОВ «Снєжка-Україна», не спричинить жодних впливів для мігруючих 

птахів. 

Також діяльність підприємства не матиме негативного впливу щодо збереження та 

збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження 

біологічного різноманіття відповідно до умов Рамсарської конвенції та діючого 

природоохоронного законодавства України. 

 

3.6. Характеристика поводження з відходами 
 

Таблиця 3.6.1 – Відходи під час будівництва проектних об’єктів 

 

№ Найменування відходів Поводження 

1 
Матеріали зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 

Будуть збиратись в окремі контейнери й тимчасово 

зберігатимуться на спеціально відведеному 

майданчику до передачі спеціалізованому 

підприємству згідно попередньо укладеного 

договору. 
2 

Відходи, одержані в процесі 

зварювання 

3 
Відходи комунальні змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

Передача спеціалізованим підприємствам на 

захоронення згідно договору. 

 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. 

Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим 

підприємствам згідно чинного законодавства. Для збору й тимчасового складування кожного 

виду відходу на території майданчику передбачені спеціально відведені місця. 

Поводження з відходами здійснюватиметься відповідно до державних норм, стандартів 

і правил. Відповідно до законодавства України тверді побутові відходи повинні сортуватись 
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та зберігатися окремо. Небезпечні відходи мають відокремлювати на етапі збирання чи 

сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 

Збирання та вивезення твердих побутових відходів у межах певної території 

здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого 

самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. З цією юридичною 

особою буде укладений договір у порядку згідно Закону України «Про відходи». 

 

В процесі планової діяльності підприємства, будуть утворюватися відходи:  

 Полімерні відходи; 

 Ганчір’я забруднене; 

 Тара полімерна забруднена; 

 Тара металева забруднена; 

 Папір та картон забруднений. 

 

Згідно завдання на проектування, кількість виробничих відходів складає 1 т/рік. 

 

По мірі накопичення відходи будуть вивозитися за межі підприємства для 

знешкодження і утилізації відповідно до укладених договорів.  

Враховуючі умови тимчасового зберігання відходів відповідно до санітарних норм, 

можна стверджувати, що негативний вплив відходів на навколишнє середовище від 

діяльності підприємства буде прийнятним. Остаточна кількість відходів на даному 

підприємстві буде уточнена після розроблення робочого проекту, а також проекту ОВД та 

ОВНС. 

 

3.7. Шумове, світлове, вібраційне, радіаційне забруднення і 

електромагнітне випромінювання 
 

Перевищення рівнів шуму передбачається лише тимчасове, від будівельної техніки, на 

час проведення будівельних робіт.  

Інтенсивність шуму під час роботи автотранспорту буде залежати від типу двигуна та 

режиму роботи але знаходиться в межах 80-85 дБА. По часовим характеристикам ці шуми 

відносяться до непостійних.  

Під час планової діяльності в приміщенні дотримуватиметься шумовий режим у 

відповідності до:  

- ДБН В 11-31.2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму»;  

- ДСН 3.36.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».  

На межі нормативної СЗЗ рівні вібрації встановленого обладнання не перевищують 

допустимих нормативних значень згідно ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації" (рівень вібрації відсутній).  

Ультразвук, іонізуючі та електромагнітні випромінювання в технологічних процесах не 

виникатимуть. 

 

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

які стосуються документа державного планування, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень) 
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За оцінкою установ НАН України майже вся територія області за ступенем забруднення 

відноситься до категорії дуже забрудненої, а понад третини – до надзвичайно забрудненої. 

Наслідком такої екологічної ситуації в області є щорічне зменшення чисельності населення, 

погіршення стану здоров’я населення.  

Регіон з підвищеним рівнем техногенного навантаження та накопиченими впродовж 

десятирічь екологічними проблемами, частину з яких можна віднести до категорії 

загальнодержавних, вимагає проведення ефективної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та прийняття виважених рішень. Негативна 

спадщина “радянської ідеології”, притримування вже у незалежній державі концепції 

економічного зростання без наслідків для навколишнього середовища та надмірна 

централізація влади не сприяли покращенню ситуації. 

 

Основними екологічними проблемами області на сьогодні залишаються:  

– забруднення атмосферного повітря викидами від промислових підприємств та 

автотранспорту;  

– забруднення водних об’єктів скидами із зворотними водами промислових 

підприємств та підприємств житлово-комунального господарства;  

– утилізація відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей 

промисловості, а також поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки;  

– порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону та 

забруднення підземних водоносних горизонтів;  

– підтоплення земель та населених пунктів регіону, поширення екзогенних геологічних 

процесів;  

– охорона, використання та відтворення дикої фауни і флори, проблеми природно-

заповідного фонду. 

 

Згідно викопіювання з картосхеми 1. Ключові території регіональної екомережі 

Дніпропетровської області. Новомосковський район (див. пункт 2.7 даного звіту), поряд з 

проектною ділянкою проходить лісовий масив Самарський Бір. Його довжина близько 30 км, 

ширина – 6 км, площа – близько 15 000 га. 

Територія, що розглядається даним ДПТ, розташована на окремій ділянці, 

зарезервованій як Самарський Бір. Відстань від проектної ділянки до основного масиву 

Самарського Бору складає 0,8 км. 

Зарезервована територія лісового фонду знаходиться в санітарно-захисній зоні 

автошляху Е-50 в оточенні виробничих, транспортних та інженерних ділянок. Навколо 

об’єкту проектування встановлюється СЗЗ – 300 м з нормативним показником озеленення 

60%. 

 

 

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

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 

час підготовки документа державного планування 
 

Основним документом, який містить зобов’язання держави в сфері реалізації права 

громадян на безпечне довкілля є Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року». Згідно стратегії національна 

екологічна політика спрямована на досягнення стратегічних цілей. Однією з визначальних 

цілей є зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 
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соціально-економічний розвиток та здоров’я населення. Завданнями є: зниження рівня 

забруднення атмосферного повітря та вод; розв’язання екологічних проблем, відновлення та 

збереження навколишнього природного середовища.  

Ще однією ціллю є забезпечення екологічно збалансованого природокористування. 

Завданнями у цій сфері є:  

- технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, 

енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та 

екологічно безпечних технологічних процесів до 2020 року; 

- запровадження системи економічних та адміністративних механізмів з метою 

стимулювання виробника до сталого та відновлюваного природокористування і охорони 

навколишнього природного середовища, широкого запровадження новітніх більш чистих 

технологій, інновацій у сфері природокористування; 

- підвищення енергоефективності виробництва на 25 відсотків до 2015 року та до 50 

відсотків до 2020 року порівняно з базовим роком шляхом впровадження ресурсозбереження 

в енергетиці та галузях, що споживають енергію і енергоносії. 

На початку ХХI століття світова спільнота визнала, що зміна клімату є однією з 

основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної 

економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, 

пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, 

стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей. 

На глобальному рівні вирішення питань, пов’язаних із зміною клімату, на цей час 

регулюється Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом та 

Паризькою угодою. 

Як сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї 

Україна забезпечує виконання зобов’язань за цими міжнародними угодами, проте державна 

політика у сфері зміни клімату має фрагментарний характер і розглядається як складова 

виключно екологічної політики.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р схвалено 

Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. 

Документом, зокрема, передбачається визначення підстав для розроблення проектів 

законів та інших нормативно-правових актів для різних складових державної політики в 

сфері зміни клімату. 

Також акт визначає основні напрямки реалізації Концепції. А саме, зміцнення 

інституційної спроможності щодо формування та забезпечення реалізації державної політики 

у цій сфері, запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних викидів і збільшення 

абсорбції парникових газів та забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого 

розвитку держави, адаптація до зміни клімату. 

 

Відповідно до Національної стратегії управляння відходами на період до 2027 року, 

основні обсяги промислових відходів утворюються в таких  галузях: 

 гірнича та гірничо-хімічна промисловість; 

 чорна та кольорова металургія; 

 машинобудівна та металообробна промисловість; 

 лісова та деревообробна промисловість; 

 енергетика; 

 хімічна, нафтохімічна та суміжні галузі промисловості; 

 харчова промисловість; 

 легка промисловість. 
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 Відходи будівельно-ремонтних робіт утворюються під час провадження таких видів 

діяльності, як будівництво нових будівель та споруд, їх реконструкція, остаточне знесення у 

зв’язку із закінченням строку експлуатації будівлі чи споруди тощо. 

Утворення відходів будівельно-ремонтних робіт залежить від: 

 розвитку населених пунктів, а також транспортної інфраструктури; 

 утримання особливо старих житлових районів; 

 знесення особливо старих багатоповерхових будинків у житлових районах. 

 

Відходи будівельно-ремонтних робіт є значним та невикористаним ресурсом. Основна 

частина відходів будівельно-ремонтних робіт вивозиться на звалища та місця захоронення. У 

деяких випадках такі відходи використовуються для засипання або меліорації земель. 

Сталеві конструкції та великі пиломатеріали часто використовуються повторно або 

переробляються. У багатьох країнах - членах ЄС рівень переробки відходів будівельно-

ремонтних робіт перевищив 80%. Основна їх частина надходить від суб’єктів 

господарювання приватного сектору. 

 

Зобов′язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної ділянки на 

якій планується капітальне та тимчасове будівництво, контроль та моніторинг за станом 

атмосферного повітря та дотримання санітарно гігієнічних норм. 

 

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 
 

Основний вплив на навколишнє середовище від проектного об’єкту, очікується на 

атмосферне повітря. В короткостроковій перспективі, 1-3 роки, ділянка проектування та 

оточуючі території зазнають впливу від роботи будівельної техніки під час спорудження 

будівель та влаштування дорожнього покриття. Зокрема це будуть викиди в атмосферу від 

роботи будівельної та вантажної техніки, додаткове шумове навантаження.  

В середньостроковій перспективі, на 10-15 років передбачено навантаження від 

планової діяльності, а саме – викиди в атмосферу. 

Навантаження на водні об’єкти та вплив на стан здоров’я населення не передбачено. 

Вивезення будівельних відходів та  побутових відходів передбачено спеціалізованими 

фірмами на основі укладених договорів. 

 

Таблиця 6.1. – Характеристика впливу на довкілля від планової діяльності 

 

1) № Наслідки від реалізація планованої діяльності: 

Негативний вплив Пом'якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

Атмосферне повітря 

1. 
Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел 
  +  

2. 
Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел 
+    

3. Погіршення якості атмосферного повітря   +  

4. Поява джерел неприємних запахів   +  

5. 
Зміни повітряних потоків, вологості, температури або 

ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату 
  +  
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Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   +  

7. 

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких 

показників як температура, розчинений кисень, 

прозорість, але не обмежуючись ними) 

  +  

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

об’єкти 
  +  

9. 
Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання населенню 
  +  

10. 
Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки стічних вод 
  +  

11. 

Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або 

підтоплення) 

  +  

12. 

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або 

зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного 

об’єкту 

  +  

13. 
Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму 

малих річок регіону 
  +  

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод   +  

15. 

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 

скидів або ж шляхом порушення водоносних 

горизонтів) 

  +  

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів   +  

Відходи 

17. 
Збільшення кількості утворюваних твердих побутових 

відходів  
+   

18. 
Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 

промислових відходів IV класу небезпеки 
+    

19. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки 
 

 +  

20. 
Спорудження еколого- небезпечних об’єктів 

поводження з відходами 
  +  

21. Утворення або накопичення радіоактивних відходів   +  

Земельні ресурси 

22. 
Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового 

шару   
+  

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

24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу   +  

25. 

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної основи або зміни 

геологічної структури 

  +  

26. 
Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній 

або планованій практиці використання земель 
  +  

27. 
Виникнення конфліктів між ухваленими цілями ДДП 

та цілями місцевих громад 
  +  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28. 

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного 

фонду (зменшення площ, початок небезпечної 

діяльності у безпосередній близькості або на їх 

  +  



 

 

 

 

24 
303-21-СЕО                                       

ПЗ                                           ПЗ Зм.                      Кільк.                      Арк.                      №док.                     Підпис                     Дата                   

Арк.                

території тощо) 

29. 
Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 

чисельності або територіальному представництві 
 + 

 
 

30. 
Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому 
  +  

31. 
Порушення або деградацію середовищ існування 

диких видів тварин 
  +  

32. 
Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей? 
  +  

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

культурної спадщини 
  +  

34. 

Інші негативні впливи на естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу естетично прийнятих 

місць, руйнування пам’ятників природи тощо) 

  +  

Населення та інфраструктура 

35. 
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності, та 

зростанні кількості населення будь-якої території 
  +  

36. 
Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або 

виникнення нових потреб у житлі 
  +  

37. 
Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему, 

зміни в структурі транспортних потоків 
  +  

38. 
Необхідність будівництва нових об’єктів для 

забезпечення транспортних сполучень 
  +  

39. 
Потреби нових або суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги 
  +  

40. 
Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для 

здоров’я людей 
  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41. 
Послаблення правових і економічних механізмів 

контролю в галузі екологічної безпеки 
  +  

42. Погіршення екологічного моніторингу   +  

43. 

Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси техногенного 

навантаження 

  +  

44. 
Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 

галузей виробництва 
  +  

Інше 

45. 
Підвищення рівня використання будь-якого виду 

природних ресурсів 
  +  

46. 
Суттєве вилучення будь-якого не відновлюваного 

ресурсу 
  +  

47. 
Збільшення споживання значних обсягів палива або 

енергії 
    

48. Суттєве порушення якості природного середовища   +  

49. 

Появу можливостей досягнення короткотермінових 

цілей, які ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому 

  +  

50. 
Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі 

по собі будуть значними, але у сукупності викличуть 
  +  
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значний негативний екологічний ефект, що матиме 

значний негативний прямий або опосередкований 

вплив на добробут людей 

 

 

7. 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) 
 

Візьмемо за альтернативу будівництво на проектній території оптового ринку 

сільськогосподарської продукції. 

 

При реалізації подібного проекту буде доцільно влаштувати майже по всій території 

ділянки дорожнє покриття, а також будівництво адміністративної будівлі та складів. 

Дорожнє покриття території необхідне для забезпечення максимальної кількості паркомісць 

для ведення торгівлі з машин, значної кількості маш/місць для вантажних автомобілів із 

сільськогосподарською продукцією, а також забезпечення нормативних та зручних проїздів. 

Основний вплив очікується на атмосферне повітря. Влаштування інфраструктури 

оптових ринків - збільшення джерел викидів, як організованих так і не організованих. 

В короткостроковій перспективі, 1-3 роки, ділянка проектування та оточуючі території 

зазнають впливу від роботи будівельної техніки під час спорудження будівель та 

влаштування дорожнього покриття. Зокрема це будуть викиди в атмосферу від роботи 

будівельної та вантажної техніки, додаткове шумове навантаження.  

В середньостроковій перспективі, 10-15 років, передбачено навантаження від планової 

діяльності, а саме викиди в атмосферу від транспортних засобів відвідувачів. 

 

Оскільки об’єкти проектування даного ДПТ, мають схожий з оптовим ринком вплив 

на навколишнє середовище, зведемо основні ТЕП для порівняння в таблицю та розрахуємо, 

згідно діючих будівельних вимог. 

 

Табл. 7.1 – Основні ТЕП 

 

Найменування Од. вим. 

Підприємство з 

виробництва 

лакофарбових 

матеріалів 

(проект) 

Оптовий ринок 

сільськогосподарської 

продукції 

(альтернатива) 

Загальна площа ділянки 

проектування 
га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 

Площа забудови га / % 0,28 / 28 0,15 / 15 

Площа дорожнього покриття га / % 0,72 / 72 0,65 / 65 

Загальна кількість паркомісць маш/місце 16 116 

 

За таблицею видно, що на території оптового ринку розміщуються на 100 більше 

паркомісць ніж на ділянках проектного підприємства. Отже, значно більший вплив на стан 

атмосферного повітря, вищі ступені шуму, вищі ступені вібрацій. 

 

Висновок: через впровадження сучасних технологій в процес виготовлення 

лакофарбових матеріалів (обладнання, вентиляція та очищення відходів), проектне 
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підприємство має значно менший вплив на робітників проектного об’єкту та оточуюче 

середовище. На додаток розміщення оптового ринку на даній території не є доцільним, 

оскільки ділянка проектування знаходиться на значній відстані від населених пунктів, а 

поблизу не має постачальників сільськогосподарської продукції. 

 

8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

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

населення 
 

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у 

межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює 

його результати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та в разі виявлення не 

передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. 

Передбачено забір повітря на аналіз на вміст шкідливих газів з не ріже одного разу на 

квартал.  

СЕО (далі Стратегія)  не  завершується  прийняттям  рішення  про  затвердження  

Стратегії в рамках проекту детального плану. Значні наслідки для довкілля, в тому числі для 

здоров'я населення, повинні відслідковуватися  під  час  реалізації  Стратегії,  зокрема,  з  

метою  виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх 

усунення. 

 Результати  моніторингу  мають  бути  доступними  для  органів  влади  та 

громадськості. Організація  моніторингу  вимагає  визначення  того,  хто  повинен  

здійснювати моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має  бути  

предметом  моніторингу,  яка  інформація  повинна  оприлюднюватися (безпосередні дані 

вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою 

періодичністю і протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати,  які  методи  

моніторингу  та  поширення  інформації  слід використовувати. 

Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні 

загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час реконструкції та експлуатації 

об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та 

ключові індикатори та критерії для оцінки. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 

навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні 

створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища. 

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими 

державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність 

яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного 

середовища.  

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 

року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» 

необхідно буде:  

- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових 

зон; збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію для її 

комплексного оброблення (з цією метою між суб'єктами системи моніторингу та 

постачальником інформації буде укладено відповідну угоду);  
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- розробить та узгодить в установленому порядку плани здійснення заходів з метою 

спостереження за станом екологічно небезпечного об'єкта, запобігання екологічно 

небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності. 

 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  

➢ вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних 

аспектів;  

➢ встановлення ключових параметрів моніторингу;  

➢ візуальний огляд;  

➢ регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;  

➢ аналіз інформації, що була отримання під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на 

навколишнє природне та соціальне середовище;  

➢ регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 

коригування в разі необхідності. 

 

Таблиця 8.1. План моніторингу за станом навколишнього середовища 

 

Об'єкт 

моніторингу 

Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Періодичність Хто проводить моніторинг 

Індикатори результатив-

ності 

1 2 3 4 5 

Повітря 

Якість атмосферного 

повітря в межах 

санітарно захисної зони 

1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність встановленим 

гранично допустимим 

концентраціям хімічних 

речовин ДСП 201-97 

Лабораторно 

інструментальний 

контроль викидів від 

стаціонарних 

організованих джерел 

викидів 

1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність умовам До-

зволу на викиди в атмос-

ферне повітря від стаціо-

нарних джерел викидів та 

вимогам КНД 211.2.3.063 - 

98 Відбір проб промислових 

викидів 

Вміст забруднюючих 

речовин в вихлопних 

газах автотранспортних 

засобів 

1 раз на рік 

Станції технічного 

обслуговування, яка відповідно 

атестована 

Відповідність: статті 9,10, 17 

ЗУ Про охорону 

атмосферного повітря № 

2707-ХП; ЗУ 3353-12 від 

28.04.2017 ДСТУ 4276:2004 

та ДСТУ 4277:2004 

Ґрунт 
В межах санітарно 

захисної зони 
1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність встановленим 

гранично допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин 

Відходи 
Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Не рідше 1 разу 

на 2 дні 

Керівник відповідного 

підрозділу або інша 

відповідальна особа призначена 

наказом директора 

підприємства 
Умови зберігання відходів 

мають відповідати вимогам 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 
1 раз на 2 тижні 

Відповідальна особа призначена 

наказом директора 

підприємства 

Відповідно до 

плану перевірок / 

позапланово 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники органів 
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місцевого самоврядування та 

місцевих громадських 

організацій 

Шум 
На межі санітарно 

захисної зони 
1 раз на рік 

Атестована лабораторія 

відповідно до укладеного 

договору 

Відповідність нормативам, 

що зазначені в Наказі № 173 

МОЗ України від 19.09.1996 

р. 

Соціальне 

середовище 

Населення 1 раз на рік 
Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Позитивний настрій заці-

кавлених сторін на продо-

вження співпраці 

Громадські організації 1 раз на рік 
Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Позитивний настрій заці-

кавлених сторін на продо-

вження співпраці 

ЗМІ 1 раз на рік 
Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені 

сторони 

Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 

  

9. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності) 
 

Вся планована діяльність проводиться виключено в адміністративних межах 

Новомосковського району Дніпропетровської області. Прямого впливу на екологічні чи 

соціальні рецептори інших країн не очікується. Отже, транскордонний вплив відсутній. 

 

10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9 

цієї частини, розраховане на широку аудиторію 
 

Даний Звіт СЕО був складений шляхом проведення аналізу контексту планування, 

аналізу поточного стану довкілля, оцінки наслідків реалізації та оцінки альтернативних 

сценаріїв. 

Існуюча територія, що розглядається даним детальним планом, вільна від забудови. 

Проектом передбачається розміщення підприємства з виробництва лакофарбових матеріалів. 

Планування твердого дорожнього покриття логічно вписується в існуючі дорожні 

артерії району та дає змогу швидкому під’їзду пожежній та швидкій службам. 

 

Таблиця 10.1. Техніко-економічні показники ділянки проектування 

 

Найменування Од. вим. 
Значення показників 

Існує Проект 

Територія зони огляду     

Площа території всього, у тому числі: га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 

Територія для ведення особистого 

підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання 

худоби 

га / % 1,0 / 100 - 

Виробнича територія га / % - 1,0 / 100 

Підприємство з виробництва 

лакофарбових матеріалів 
   

Площа земельної ділянки га / % 1,0 / 100 1,0 / 100 
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Категорія за потужністю - - 
ІІІ, СЗЗ – 

300 м 

Площа забудови га / % - 0,28 

Площа дорожнього покриття га / % - 0,72 

Кількість паркомісць для легкових 

автомобілів 
маш/місць - 16 

Кількість працівників особа - 65 

Інженерне обладнання    

Електропостачання кВт - 427,0 

Водопостачання м3/добу - 2,4 

Каналізування м3/добу - 2,4 

Санітарно-захисна зона – 300 м га / % - 41,89 / 100 

Озеленення санітарно-захисної зони га / % - 25,1 / 60 

    

    

 

Діяльність проектного підприємства підпадає під першу категорію видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля. 

Негативні наслідки планової діяльності на мікроклімат в допустимих межах, при 

дотриманні санітарних норм. 

При незатверджені ДПТ суттєвих змін в стані навколишнього середовища не 

відбудеться.  

Основний вплив від діяльності проектного об’єкту очікується на атмосферне повітря. 

Встановлено санітарно-захисну зону навколо виробничої території 300 м.  Перевищення ГДК 

на межі СЗЗ не очікується. Найближчі житлові квартали знаходяться на відстані  більше 3 км.  

Транскордонних впливів не очікується.  

 В якості альтернативного сценарію розглянуто так званий «нульовий сценарій». Якщо  

проект ДПТ не буде прийнято, нових факторів впливу на середовище  не з’явиться, проте не 

будуть й досягнуті цілі щодо покращення соціального середовища, а саме – появи нових 

робочих місць та надходжень до місцевого бюджету. 

 

При реалізації проекту можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на 

фактори довкілля: 

 стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) - вплив в межах дозволених рівнів. Підбір порід дерев та кущів для 

озеленення відповідатиме санітарно-гігієнічним і архітектурно-художнім вимогам 

та біологічній стійкості; 

 ґрунт - потенційний вплив планованої діяльності на ґрунти не передбачається; 

 водне середовище - в якості води для водопостачання використовується вода з 

проектної мережі, що підключається до існуючої магістралі; 

 атмосферне повітря - експлуатація об’єкту проектування передбачає збільшення 

викидів шкідливих речовин в атмосферу. Вплив викидів на житлові забудови 

відсутній, санітарно-захисна зона встановлена відповідно діючих норм. Проектом 

не передбачено перевищення ГДК шкідливих речовин на межі житлової забудови; 

 кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) - 

негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої 

діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні 
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значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, 

які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на 

навколишнє середовище, відсутні; 

 матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину - негативних впливів не передбачається; 

 ландшафт - негативних впливів не отримує; 

 соціально-економічні умови - вплив від об’єкта в межах дозволених рівнів. 

Планована діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні 

об’єкти, пам’ятники архітектури, історії і культури, наземні і підземні споруди та 

інші елементи техногенного середовища, завдяки прийнятим рішенням щодо 

розміщення будівель і споруд, дотримання санітарно-гігієнічного, екологічного, 

протипожежного та містобудівного законодавства. 

 

Основні причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних 

наслідків: 

 допустимий вплив на атмосферне повітря; 

 відсутність негативного впливу на водні ресурси; 

 відсутність негативного впливу на земельні ресурси та надра; 

 відсутність негативного впливу на рослинний та тваринний світ, заповідні 

об’єкти, клімат, мікроклімат, техногенне середовище; 

 відсутність світлового, теплового та радіаційного забруднення; 

 позитивний вплив на соціальне середовище. 

 

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта 

їх рівні знаходяться в межах екологічних норм. 

 

11. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 
 

В якості вихідних даних надані: 

 Завдання на розроблення; 

 Топогеодезична зйомка  М1:2000; 

 Викопіювання з публічної кадастрової карти України; 

 Викопіювання з Ключових територій регіональної екомережі Дніпропетровської 

області. Новомосковський район$ 

 Викопіювання зі схеми планування Дніпропетровської області. 

 

Проект виконано згідно вимог чинного законодавства і нормативних документів: 

 Конституція України; 

 Земельний кодекс України; 

 Кодекс України про надра; 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

 ДБН Б1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) у містобудівній документації»; 

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

 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"; 

 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Споруди транспорту. Частина I. Частина 

II» 

 Основні санітарні правила забезпечення санітарної безпеки України; 
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 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 

 ДСН 3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях житлових та 

громадських  та на території житлової забудови»; 

 ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму»; 

 Інших нормативних документів. 
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