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Передумова та призначення звіту 
Передумови 

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

екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної еко-

логічної оцінки для документів державного планування у встановленому законодав-

ством порядку. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного пла-

нування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, політи-

ки.  

Метою СЕО є забезпечення належного 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. 

На виконання пунктів 6 і 7 частини першої статті 6 Закону України «Про стратегі-
чну екологічну оцінку» Міністерством екології та природних ресурсів був виданий на-

каз № 296 від 10.08.2018, яким затверджені методичні рекомендації із здійснення стра-

тегічної екологічної оцінки документів державного планування, що рекомендуються для 

використання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами само-

врядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, а також предста-

вниками громадськості, які будуть брати участь у СЕО. Даний документ дає детальні 
рекомендації щодо поетапного проведення стратегічної екологічної оцінки. 

 

Призначення звіту СЕО 

Головним призначенням СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків, що 

впливають або можуть впливати на довкілля та здоров’я населення через виконання до-

кументів державного планування, зокрема реалізацію проекту генерального плану 

с.Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області. Відповідно важливою скла-

довою СЕО є розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом'якшення можливих 

негативних наслідків. 

Процедура стратегічної екологічної оцінки включає наступні етапи (згідно ст. 9 ЗУ 

«Про стратегічну екологічну оцінку»): 

1. визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

2. складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

3. проведення громадського обговорення (в разі необхідності) та консультацій; 

4. врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадсько-

го обговорення та консультацій; 

5. інформування про затвердження документа державного планування; 

6. моніторинг наслідків виконання документа державного планування для до-

вкілля та здоров’я населення. 

На сайті Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської об-

ласті опубліковано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та звіт 

про стратегічну екологічну оцінку проекту містобудівної документації «Генеральний 

план та план зонування території села Клюсівка Новосанжарського (Полтавського) райо-

ну Полтавської області». (викопіювання з сайту додається – додаток №1). Проте зауважен-

ня та пропозиції до обсягу досліджень не надходили. 

Одночасно відповідні оголошення розміщені в друкованих засобах масової інфор-

мації:  
- Щотижнева газета «Світлиця» № 115-117 (12095) від 02.10.2020; 

- Щотижнева газета «Зоря Полтавщини» від 29.09.2020. 

- Щотижнева газета «Світлиця» № 130-132 (12110) від 06.11.2020; 

- Щотижнева газета «Зоря Полтавщини» від 27.10.2020.  

Копії оголошень додаються – додаток №2. 

Проте за результатами публікації зауваження та пропозиції до обсягу досліджень 

не надходили. 
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В рамках процедури СЕО Руденківською сільською радою 07.09.2020 було 

направлено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  документу 

державного планування Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА та до Депар-

таменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА.  

За результатом розгляду заяви Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської ОДА листом від 10.09.2020 № 4954/04.3-11 направлено зауваження і реко-

мендації, які враховано в процесі підготовки звіту Департаментом охорони здоров’я 

Полтавської ОДА листом від 24.02.2020 № 01-20/1475/08 повідомлено про відсутність 

повноважень щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документів дер-

жавного планування та надання обсягу СЕО  (листи додаються – додаток №3).  

 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛА-

НУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ. 

Замовником та власником проекту містобудівної документації «Генеральний план 

з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» (далі 
- генеральний план) є Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради Полтавської 
області. 

Проект генплану розроблено ФОП Дронь М.С. на виконання рішення тридцять 

першої сесії Руденківської сільської ради від 28.05.2020 «Про надання дозволу на 

розроблення генерального плану з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського 

(Полтавського) району Полтавської області» та вимог договору за №022-20-ГП у 2020 

році. 
Генеральний план виконаний відповідно до Законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему пла-

нування території України», Земельного кодексу України; Водного кодексу України, 

інших нормативно-правових актів, зокрема Закону України «При місцеве самовряду-

вання в Україні». Для екологічних інтересів у Генерльному плані враховані документи 

державного планування, такі як Основні засади (стратегія) державної екологічної полі-
тики України на період до 2030 року, Національний план управління відходами до 2030 

року, Стратегія розвитку Полтавської області на період 2027 року тощо. 

На виконання Закону України «Про містобудівну діяльність» 7 вересня 2020 року 

були проведені громадські слухання проекту генерального плану с.Клюсівка з метою  

врахування пропозицій та зауважень громадськості згідно вимог чинного законодавства 

України. Крім того, проект містобудівної документації 08.10.2020 року розглянуто на 

засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобуду-

вання і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. При 

розробці проекту генерального плану були враховані рекомендації містобудівної ради і 
внесені відповідні коригування. 

Така форма вираження позицій та думок є одним із елементів участі громадськості 
в процесі формування проекту документу державного планування, якій відповідно була 

приділена увага під час здійснення стратегічної екологічної оцінки вищезазначеного до-

кументу державного планування і враховано при подальшому складанні даного звіту 

СЕО. 

 

Основними цілями документа державного планування є: 
Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту. Даний документ визначає основні принципи і напрямки 

планувальної організації та функціонального призначення території. 
Генеральний план с.Клюсівка Новосанжарського (Полтавського) району Полтав-

ської області розроблено з метою забезпечення виконання вимог рішення Руденківської 
сільської ради «Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зону-

вання села Клюсівка Новосанжарського (Полтавського) району Полтавської області», 
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затвердженої рішенням тридцять першої сесії Руденківської сільської ради сьомого 

скликання від 28.05.2020.  

Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення 

надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами 

місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефек-

тивного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних ус-

танов, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація бла-

гоустрою населеного пункту, створення належних умов для проживання тощо. 

Вирішення стратегічної цілі щодо територіального розвитку населеного пункту  

передбачається шляхом проведення аналізу території з визначенням резервів територій 

та допустимих видів їх використання. 

Попередній аналіз виконано на основі використання геоінформаційних систем та 

технологій. Для створення ГІС застосовувалася ліцензійна програма Digitals. 

Після розробки затверджений у чинному порядку генеральний план з урахуванням 

вимог даного звіту СЕО стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, 

які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села Клюсівка 

Новосанжарського району Полтавської області. 
 

Зв’язок з іншими документами державного планування 

Дана містобудівна документація розробляється у розвиток рішень Генеральної 
схеми планування території України з врахуванням проектних пропозицій містобудівної 
документації регіонального рівня - Схема планування території Полтавської області, ро-

зроблена у 2012 році ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя (м.Київ), яка  

затверджена рішенням шістнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання 

від 23.05.2013 року. 

 

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). 

Для підготовки зазначеного Розділу використовувались дані Регіональної доповіді  
про стан навколишнього природного середовища Полтавської області 2018 року та 
Статистичний Збірник Довкілля України за 2017 рік, підготовлений Державною служ-

бою статистики України. 
 

2.1. Місцеположення.  

Село Клюсівка Новосанжарського (Полтавськоо) району Полтавської області є се-

лом у складі Руденківської (нині Новосанжарської сільської ради, до якої входять також 

села Руденківка, Дубина, Великі Солонці, Пологи Низ, Мар’янівка, Пудлівка. Територія 

сілької ради розташована в центральній частині району. Зовнішні транспортні зв'язки 

здійснюються по автодорогах місцевого значення, внутрішні - по автодорогах внутріш-

ньогосподарського значення.   

Адміністративним центром селищної ради є смт Нові Санжари.  

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.2-12:2019, село Клюсівка відноситься до групи 

середніх сільських населених пунктів. 

Село Клюсівка являється перспективним населеним пунктом і знаходиться на від-

стані 6,7 км від адміністративного центру районної ради, в 42,2 км від обласного центру, 

до залізничної станції 4,5 км, від автомагістралей II категорії 8,3 км. 

Рельєф території села спокійний; північна частина села має схил до річки.  Ґрунти 

чорнозем, підґрунтя – суглинок придатні для будівництва та зелених насаджень. Ґрун-

тові води залягають на глибині 5-7 м від денної поверхні ґрунту. 

В суху пору року територія населеного пункту не затоплюється, заболоченість ві-
дсутня.   
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2.2. Кліматичні умови 

Клімат помірно континентальний. На його формування впливають різні чинники, 

найголовніші з яких: сонячна радіація, атмосферна циркуляція і характер земної повер-

хні. Взаємодія цих факторів спричиняє формування загальних умов клімату даної тери-

торії. 
Проблема кліматичних змін є однією із найглобальніших проблем людства. На ме-

теостанціях світу з року в рік фіксуються відхилення термічних показників від багаторі-
чної норми в бік зростання температурного фону.  

Однак зміна клімату відбувається не лише на планетарному, але й на регіонально-

му рівні – трансформація поля температур помітна скрізь, у т.ч. і у Північно-Східному 

регіоні України. 

Відділ гідрометзабезпечення Полтавського обласного центру з гідрометеорології 
складає та доводить до споживачів метеорологічні, агрометеорологічні прогнози, попе-

редження та оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, різку зміну погоди, поширення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних 

прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідро-

метеорологічних організацій і підприємств. Проводить аналіз небезпечних і стихійних 

гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу.  

Згідно проведеним Полтавським обласним центром з гідрометеорології аналізом 

даних спостережень метеостанцій області, в останні роки на Полтавщини клімат зміню-

ється. Зміну клімату прийнято характеризувати за допомогою річної температури повіт-

ря.  

У 2019 році середня річна температура повітря по Полтавській області склала 

+10,3º, що вище минулого року на 1,0°. Порівняно з нормою 1961-1990 рр., середня те-

мпература повітря 2019 року вища на 2,7º, а порівняно з середніми температурами пові-
тря за період 1986-2015 р. вища на 1,8º. Подібним високого температурного режиму на 

території області за усі роки спостережень – не було. 

  
Рис. Хід середньорічної температури повітря на території Полтавській області за 

період 1995- 2019 років. 

Аналізуючи вищенаведений графік, можна зробити висновки про тенденцію не-

значного, але поступового підвищення температурних умов для Полтавщини. Починаю-

чі з 2004, середньорічна температура в області не опускалася нижче 8,0°С. 

Кліматичні зміни відбулися і по сезонах року. Весна, як правило, настає на 2 тижні 
раніше, ніж звичайно, тривалість її в середньому також збільшилася, але наростання те-

пла на її початку відбувається повільно, часто повертаються холоди та інтенсивні сніго-

пади. За нею іде у більшості випадків жарке, з меншою за норму кількістю опадів літо. 

Однак у літній період збільшилася кількість меридіональних вторгнень холодного арк-

тичного повітря, що спричиняє зростання інтенсивності таких явищ погоди, як шквали, 



     2020 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту  
Генерального плану з планом зонування села Клюсівка 

Новосанжарського (Полтавського) району Полтавської області. 

Аркуш 

      
8 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

сильні зливи, град. Але зважаючи на те, що ці явища носять, як правило, локальний ха-

рактер, то часто метеостанціями не реєструються, або реєструються меншої інтенсивно-

сті, ніж в центральній частині цього явища. Потім приходить довга і, зазвичай, доволі 
тепла осінь. Далі настає коротша ніж раніше, дуже нестійка, як правило, тепліша за но-

рму, з частими відлигами і різкими коливаннями температури повітря зима. На загаль-

ному підвищеному температурному фоні зими з температурами повітря близькими або 

дещо нижчими за норму вже сприймаються людьми, як щось надзвичайне.  

Міжурядовою групою експертів із зміни клімату визначено, що антропогенний 

вплив на кліматичну систему є домінуючою причиною потепління, що спостерігається з 
середини XX століття. Для уникнення катастрофічних наслідків зміни клімату необхід-

но досягнути такого скорочення викидів парникових газів, щоб стримати зростання гло-

бальної середньої температури значно нижче 2 °С понад доіндустріальні рівні. 
Найбільшу частину парникових газів прямої дії, що викидаються в атмосферу 

Полтавської області техногенними джерелами, складає двоокис вуглецю. За інформаці-
єю Головного управління статистики у Полтавській області, що побудована на даних 

форми 2-ТП (повітря), протягом 2019 року 406 підприємствами області викинуто в ат-

мосферу 1,971млн.т двоокису вуглецю, що менше ніж у попередньому році в 1,7 разів (у 

2018р. 389 підприємствами – 3,342млн.т; у 2017 році 388 підприємствами – 3,554млн.т; 

у 2016р. – 285 викинуто 3,432млн.т). Із загальної кількості викидів забруднюючих речо-

вин від стаціонарних джерел підприємств 6,783тис.т (13,3%) належать до парникових 

газів, зокрема, метан (6,113тис.т) та оксид азоту (0,067тис.т). 

Динаміка викидів парникових газів від стаціонарних джерел забруднення за дани-

ми Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Полтавсь-

кій області на 2019 рік наведені у таблиці. 
Таблиця. Викиди парникових газів від стаціонарних джерел забруднення в регіоні, 

тис.тонн 

Забруднююча 

речовина 

Рік 

2014 2015 2017 2018 2019 

Метан 14,786 9,692 8,333 6,519 6,113 

Азоту оксид 0,065 0,059 0,068 0,080 0,067 

Вуглецю діок-

сид 

3363,809 3314,895 3553,462 3342,137 1970,480 

Всього за рік 3378,66 3324,646 3561,863 3348,736 1976,66 

Згідно таблиці, побудована діаграма сумарної кількості забруднюючих речовин, 

які належать до парникових газів, за якою робиться висновок, що динаміка викидів пар-

никових газів від стаціонарних джерел забруднення на території Полтавської області за 

2014-2019 роки набула свого піку у 2017 році і почала тенденцію до спаду. 
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Для подальшого стійкого спаду рівня утворення парникових газів на території 

Полтавській області слід дотримуватися розпорядження Кабінету Міністрів України від 

6 грудня 2017 № 878-р «План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної 
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політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року», одним з пунктів якого є схва-

лення Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року, яка є основ-

ною рушійною силою у здійснені термінових заходів щодо боротьби із зміною клімату 

та її наслідками. 

Як заходи з адаптації до зміни клімату в області впроваджуються укріплення бере-

гів, заліснення територій, розширення заповідного фонду, оптимізація ресурсоспожи-

вання.  

Зокрема, проектом генерального плану с метою адаптації території до зміни кліма-

ту та зменшенню концентрації парникових газів в атмосфері, були провадженні такі за-

ходи: впорядкування території зелених насаджень, передбачені заходи щодо розчищен-

ня водних об’єктів, організація вивозу побутових відходів до паспортизованого полігону 

ТПВ, встановлення режиморегуюючих зон від джерела забруднення. 

 

2.3. Ґрунти 

Основними ґрунтоутворюючими породами регіону є чорноземи типові, алювіаль-

ні, делювіальні і водно-льодовикові відклади. За механічним складом зустрічаються в 

основному малогумусні чорноземні ґрунти. Вони зустрічаються на більшій частині рай-

ону. Рідко зустрічаються лучні, чорноземно-лучні, каштаново-лучні та середньосо-

лонцюваті ґрунти. У межах Новосанжарського району зустрічаються ґрунти переважно 

двох типів: 

1. чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнодеградовані середньосуг-
линкові; 

2. лучні, чорноземи-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені сере-

дньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями. 

Ґрунти в межах села Клюсівка не зазнають механічного, хімічного та 

бактеріологічного забруднення. 

Оцінка геохімічного стану ґрунтів села за відсутністю геохімічної зйомки та 

моніторингу не проводилась. 

Забруднення атмосферного повітря є одним із джерел вторинного забруднення 

ґрунтів, зокрема хімічного.  

Виробнича цінність земель сільськогосподарського призначення на території села 

визначається в складі “Технічної документації по визначенню нормативної грошової 
оцінки земель території сільської ради”, яка згідно вимог земельного законодавства роз-
робляється на підставі генерального плану населеного пункту. У разі відсутності гене-

рального плану та встановлених меж населеного пункту здійснення нормативно-

грошової оцінки є не можливим, що в свою чергу провокує бездіяльність на території 
населеного пункту. 

Сучасне використання земельних ресурсів має наступні показники. Площа села 

згідно Довідки, виданої виконкомом Руденківської сільської ради та статистичної зві-
тності складає 387,07 га. Житлова забудова складає 13,04 % від загальної площі населе-

ного пункту. Значний відсоток складають території сільськогосподарського призначен-

ня – 57,79%, території транспортної інфраструктури – 3,82%, виробнича територія – 

0,19%, територія водних поверхонь лише 0,17%, громадської забудови лише 0,24%, 

ландшафтно-рекреаційні та озеленені території – 24,06%, які складаються здебільшого з 
хаотичних зелених насаджень загального користування, інші території (кладовища) – 

0,69%. 

Нижче, в таблиці наведені дані щодо балансу сучасного використання території. 
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Баланс територій 

Відсутність генерального плану з належним функціональним зонуванням терито-

рії, з визначенням певного цільового призначення територій, більш ймовірно призведе 

до подальшого неефективного використання земель сільськогосподарського та ландша-

фтно-рекреаційного призначення. Відсутність реалізації низки заходів щодо інженерної 
підготовки, захисту та санітарного очищення території може негативно впливати на 

експлуатацію та обслуговування приміщень і споруд, створювати певні ризики для здо-

ров’я населення. 

 

2.4 Водний басейн. 

Територією Новосанжарського (нині в складі Полтавського) району протікає 9 

річок: Ворскла, Орель, Маячка, Великий Кобелячок,  Малий Кобелячок, Кустолово, 

Нехворощанка, Ворона Полузір’я. 

Також знаходиться 57 водоймище та два водосховища, загальною площею 

171га. 

В межах населеного пункту Клюсівка (північно-східна околиця) протікає річка 

старе русло р.Ворскла. 

Стан поверхневих вод обумовлений якістю промислових, комунальних та 

побутових стоків населення, що в них попадають. 

На території села протікає річка Ворскла, тому заходами з організації їх 

експлуатації передбачено встановлення прибережної захисної смуги розміром 25м. 

 

2.5 Ландшафти 

В межах території населеного пункту c.Клюсівка Новосанжарського району озе-

ленені значними зеленими масивами вздовж річки, в південній частині села та зелени-

ми насадженнями вздовж вулиць та доріг, які є хаотичними. 

На території с. Клюсівка об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення 

відсутні. Територія села частково потрапляє в межі смарагдової мережі UA0000311 

(Vorskla river valley). 

 

2.6. Викиди в атмосферу і забруднення атмосферного повітря  

Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забрудню-

ючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. 

Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

проводиться згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки. 

В межах території населеного пункту, щодо якого проводиться стратегічна екологіч-

на оцінка, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 р. № 106, з ура-

Ч.ч Назва показника Одиниця 

виміру 

Площа, 

га 

Показник, 

% 

1 Територія в межах населеного 

пункту, всього: 

га 387,07 100 

1.1 у т.ч.: житлової забудови >> 50,49 13,04 

1.2 Громадської забудови всього >> 0,92 0,24 

1.3 Транспортної інфраструктури, 

всього 

км 14,8 3,82 

1.4 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої 
>> 93,14 24,06 

1.5 Сільськогосподарських угідь >> 223,65 57,79 

1.6 Виробничої забудови >> 0,72 0,19 

1.7 Водних поверхонь >> 0,64 0,17 

1.8 Інші території 
(кладовища) 

>> 2,71 0,69 
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хуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія села 

Клюсівка не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії Чорнобильській 

АЕС. 

Джерел техногенного радіаційного забруднення сільського середовища немає. Дози-

метричного паспорту села немає.  

Джерелами електромагнітного випромінювання на території села Клюсівка є підста-

нції ПС Руденківка 35/10кВ, ТП-10/0,4 кВ на території населеного пункту: КТП-566, КТП-

171, КТП-203, КТП-263, КТП-280. 

Джерелами акустичного дискомфорту в селі є автотранспорт. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в селі Клюсівка наразі є 

викиди автотранспорту та сільськогосподарських підприємств.  

Таблиця. Планувальні обмеження на території с. Клюсівка 

Об’єкти 
Нормативна СЗЗ, 

охоронна зона (м) 

Діючі 
нормативні 
документи 

Підприємства V класу 

шкідливості 
50 ДСанНіП утримання територій населе-

них місць, затверджені наказом 

17.03.2011 №145 

Діючі кладовища 300 ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Прибережна захисна зона 

річки на території села 

25 Водний кодекс  

ст.88 

Протипожежний бар’єр 100 Наказ Державного комітету лісового 

господарства України від 27.12.2004р. 

№278 «Про затвердження Правил по-

жежної безпеки в лісах України» 

п.3.1.10  

ЛЕП   10 кВ 

           0,38кВ 

КТП 

10 

2 

3 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 4.03.1997 р. №209 «Про затвер-

дження правил охорони електричних 

мереж» п. 5. 

Водозабірна свердловина  30 ДБН Б.2.2-12:2019; ДБН В.2.5-74:2013 

ГРП 10 ДБН Б.2.2-12:2019; 

ДБН Б.2.5-20:2018 

Частина територій садибної забудови в межах населеного пункту села Клюсівка по-

трапляє в санітарно-захисну зону підприємства, кладовищ. 

Регулювання впливу на атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів здійс-

нюється шляхом виділення санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) існуючих підприємств та 

виділення СЗЗ для перспективних промислово-комунальних зон, об’єктів та їх озеленен-

ня, впровадження інженерно-планувальних заходів на підприємствах або надання реко-

мендації з їх перепрофілювання. 

Враховуючи викладене, рішеннями генерального плану на подальших стадіях про-

ектування є необхідність врахування нормативних вимог щодо санітарно-захисних зон та 

їх впливу на мешканців населеного пункту з подальшим поступовим винесенням житло-

вих територій з санітарно-захисних зон з можливістю компенсації земельних ділянок на 

вільних від забудови територіях садибної забудови згідно вимог містобудівної докумен-

тації. 
На території села діють 4 визначені місця для поховання.  

Очисні споруди наявні лише для дитячих таборів. 

Населений пункт електрифікований, газифікований та забезпечений централізова-

ним водопостачанням, відсутнє централізоване водовідведення. 

Згідно листа від ПАТ «Полтаваобленерго» за №03-18/18922 від 16.10.2020: електро-

підстанції напругою 35кВ і вище, що забезпечують електропостачання с. Клюсівка є під-

станції ПС Руденківка 35/10кВ, ТП-10/0,4кВ на території населеного пункту: КТП-566, 



     2020 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту  
Генерального плану з планом зонування села Клюсівка 

Новосанжарського (Полтавського) району Полтавської області. 

Аркуш 

      
12 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

КТП-171, КТП-203, КТП-263, КТП-280. 

Джерелом газопостачання є один діючий газорегуляторний пункт, що обслуговує 

сільську систему газопостачання. Село Клюсівка має централізоване газопостачання, 

яким охоплено більше 90% забудованої території.  
На території населеного пункту наявна 1 водозабірна свердловина безбаштового 

типу, що розміщена в центральній частині села, та яка забезпечує централізованим водо-

постачанням територію всього населеного пункту. Зазначена свердловина перебуває на 

балансі КП «Господар». Також на території с.Клюсівка, в північній його частині, наявна 

водозабірна свердловина із баштою, що знаходиться у приватній власності, інформація 

щодо її використання відсутня. 

Очисні споруди на території села Клюсівка наяні лише для дитячий таборів, а для 

населення відсутні, водовідведення здійснюється від окремих житлових будинків у влас-

ні вигрібні ями або септики. В проекті генерального плану визначено місце (в с.Дубина 

на межі населених пунктів.) під розміщення станції очищення стічних вод комунальної 
каналізації. Враховуючи рельєф с.Клюсівка, проектом передбачено каналізування по 

якому стоки самопливними та напірними мережами доправляються до очисних споруд. 

Для забезпечення надійного каналізування поверхневих стоків в місці, де це не можливо 

самопливним методом в результаті не відповідного ухилу рельєфу, передбачено розта-

шування каналізаційних насосних станцій. 

 

2.7. Поводження з відходами 

Село характеризується низьким рівнем утворення побутових відходів у зв'язку з 
невеликою кількістю населення. На території Новосанжарської селищної ради ради діє 
комунальне підприємство «Господар», що забезпечує вивезення сміття в т.ч. твердого 

побутового з  території населеного пункту. 

 

2.8.  Здоров’я населення 

З метою аналізу демографічної ситуації на території населеного пункту села 

Клюсівка  зібрано статистичні дані по населенню за період останніх п'яти років. 

Чисельність населення села Клюсівка на 01.01.2020 р. складає 441 чоловік.  

На основі характеристики змін загальної чисельності села Клюсівка з 2016 по 2020 

роки, відмічається тенденція до зменшення населення. Демографічна ситуація не прогно-

зує покращення в тих умовах, що вже склалися. 

Найбільшу проблему становлять хронічні хвороби серця, хребта, очні хвороби, не-

врози, ожиріння тощо.  

Тому, з метою подальшого розвитку території населеного пункту розроблено про-

ект генерального плану. У разі його затвердження і реалізації його положень шляхом ор-

ганізації місць прикладання праці, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 

отримання ним повсякденних послуг та обслуговування, можна зробити розрахунок пер-

спективної чисельності населення на найближчі 25 років.  

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах та постійних 

змінах економічного та соціального становища, яке відбувається в Україні, практично 

неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості села, чисельність населення се-

ла визначається на основі розрахунку методом трудового балансу. При розрахунку бра-

лися до уваги показники зайнятості населення на даний час. У разі реалізації положень 

генерального плану показники зайнятості населення будуть значно вищими, що в свою 

чергу спровокує кращу динаміку приросту населення. Тому зазначений розрахунок ви-

конаний за  песимістичним прогнозом розвитку трудових ресурсів  та оптимістичним з 
розрахунку на зменшення динаміки смертності у разі покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації. 
З урахуванням існуючих 441 мешканців та перспективного розрахунку населення 

за песимістичним прогнозом на 25 років кількість населення складатиме 441+28=469 чо-

ловік. 
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Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде за-

тверджений. 

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений, дані стратегічні 
цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних по-

казників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення. У майбут-

ньому, мешканці населеного пункту не матимуть змогу для реалізації своїх майнових 

прав, відсутність місць прикладання праці та дозвілля, що призведе до занепаду населе-

ного пункту з погіршенням демографічної ситуації. У разі реалізації за оптимістичним 

прогнозом територій підприємств 5-го класу шкідливості шляхом використання її за при-

значенням відповідно до проектного плану, яким встановлено ССЗ в 50м, без оптимізації 
розміщення нових суб’єктів виробничої діяльності з урахуванням екологічних вимог, рі-
вень забруднення атмосферного повітря, швидше за все, матиме тенденцію  до зростан-

ня. 

Відсутність достатньо розвиненої системи збору дощових вод та відсутність лока-

льних очисних споруд у місцях їх випуску, відсутність каналізації спричинятиме і надалі 
негативний вплив на якість поверхневих вод. Враховуючи ймовірну динаміку збільшен-

ня кількості населення, можливе подальше погіршення показників якості поверхневих 

вод через зменшення їх природної здатності до самоочищення. 

Забезпечення питною водою повинно здійснюватися  відповідно до санітарних 

норм якості з відсутністю ризику для здоров'я населення. Наразі на території населеного 

наявна 1 водозабірна свердловина безбаштового типу, що розміщена в центральній час-

тині села, та яка забезпечує централізованим водопостачанням територію всього населе-

ного пункту. Зазначена свердловина перебуває на балансі КП «Господар». Також на те-

риторії с.Клюсівка, в північній його частині, наявна водозабірна свердловина із баштою, 

що знаходиться у приватній власності, інформація щодо її використання відсутня. Час-

тина населення села використовує воду з шахтних колодязів або власних свердловин. 

Подальше користування водою із шахтних колодязів без будівництва розвинутої мережі 
централізованого водопостачання залишатиме певні ризики для здоров'я населення через 
користування водою незадовільної якості.  

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО 

ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧ-

НОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ). 

За інформацією МОЗ, найбільш несприятливому впливу шкідливих факторів 

підлягає населення, яке мешкає в межах санітарно-захисних зонах промислових 

підприємств, що є порушенням вимог «Державних санітарних правил планування та за-

будови населених місць». 

Прогноз розвитку структури господарства с. Клюсівка ґрунтувався на показниках 

економічного розвитку Полтавської області, Новосанжарського (нині Полтавського) 

району, Руденківської (нині в складі Новосанжарської селищної рад) сільської ради, ма-

теріалах Схеми  планування Полтавської області.  При цьому до уваги брались особли-

вості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність 

і структура населення села. 

В останні роки на території України, зокрема у Полтавській області, намітилася 

тенденція збільшення обсягів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. 
Причому, відкриття нових сільськогосподарських підприємств здійснюється як шляхом 

будівництва нових комплексів так і реконструкцією комплексів і підприємств, збудова-

них за радянських часів. Основні напрямки виробництва сільськогосподарської продук-

ції в селі - можливість вирощування сільськогосподарських культур. Нової якості по-

винні набути розподільчі сфери (торгівля, матеріально-технічне постачання і збут). Вра-

ховуючи розташування села Клюсівка на опосередкованій території сільськогосподар-

ських орних земель, в селі Клюсівка доцільно розвивати сільськогосподарську діяль-
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ність. Відповідно до Схеми зонування території Полтавської області село Клюсівка зна-

ходиться в зоні пріоритетного розвитку рекреації, оздоровлення, туризму. 

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної транс-

формації рекреаційного комплексу, село має спеціалізуватися на «зеленому» туризмі. 
Проектними рішеннями генерального плану прийнято розвивати територію насе-

леного пункту Клюсівка у напрямку відпочинку та туризму для населення Полтавської 
та прилеглих до неї областей. У зв’язку з цим, західній частині населеного пункту на 

впорядкованих територіях загального зеленого насадження передбачене розміщення 

екопарку. Поруч запроектований квадро-парк. 

Також, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформа-

ції господарського комплексу, село має спеціалізуватися на виробництві с/г продукції 
для обслуговування міст. 

Виробничий комплекс в межах населеного пункту представлений територією 

підприємств V-го класу шкідливості, що знаходяться в південно-східній частині села. 

Загальна довжина мережі вулиць і проїздів в межах населеного пункту складає 

14,8 км. Ширина смуги руху транспорту не відповідає нормативним вимогам, не облаш-

товані тротуари та велодоріжки, площа зелених насаджень для захисту від пилу та шуму 

незначна. 

Громадські зони села Клюсівка на сьогодні представлені магазином, сільським 

клубом та бібліотекою, ФАП/приміщенням старостату, стадіоном, спортивним майдан-

чиком, дитячим майданчиком.  

На даний момент наявні 284 садибних будинків. Враховуючи те, що на сьогодні-
шній день кількість жителів становить 441 чоловік, в середньому в квартирі (будинку) 

проживає по 2 чоловіки. 

Ландшафтно-рекреаційна зона формується на основі існуючих зелених насаджень 

загального користування і створення нових зон відпочинку в їх межах. 

На основі оцінки існуючого стану навколишнього середовища та чинників впливу 

на нього, можна зробити такі висновки щодо впливу на довкілля: 

 

Вплив на атмосферне повітря. 
Незначна площа виробничих територій підприємства V класу шкідливості та мала 

протяжність автомобільних доріг створюють невагомий вплив на стан атмосферного по-

вітря та не провокують утворення потужніх викидів забруднюючих речовин.   

 

Вплив на водні ресурси.  
На території села Клюсівка відсутні підприємства I-III класу шкідливості, діяль-

ність яких могла б призвести до скидів забруднених вод у поверхневі води.  

На якість поверхневих вод негативно впливає відсутність централізованої системи 

каналізування.  

 

Відходи.  
Село Клюсівка характеризується низьким рівнем утворення і накопичення обсягів 

промислових і побутових відходів у зв'язку з невеликою кількістю населення. Реалізація 

заходів схеми санітарної очистки території має сприяти зменшенню обсягів утворення 

твердих побутових відходів.  

  

Вплив на земельні ресурси. 
В межах населеного пункту не спостерігається такі явища, як землетруси, зсуви, 

селені потоки, провали землі та інші подібні загрози. Також, в даному населеному пунк-

ті відсутні ділянки, де спостерігаються ерозійні процеси та велика крутизна схилів. 

 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони.  
Зони зелених насаджень села Клюсівка слугують, як рекреаційні території для від-

починку населення та місцем існування біорізноманіття.  
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Вплив на культурну спадщину.  
На території населеного пункту є два Пам’ятні знаки полеглим воїнам-

односельчанам та пам’ятні знаки воїнам-десантникам, воїнам-землякам. Також, на тери-

торії села розташовані кургани доби бронзи та неоліту. 

 

Вплив на населення та інфраструктуру.  
Відсутність на території населеного пункту місць прикладання праці в достатній 

кількості, призводить до того, що з кожним роком все більше людей виїжджають на 

працю за межі села Клюсівка. Це обумовлене тим, що люди прагнуть мати більш гідні 
умови праці та заробітну платню.  

 

Екологічне управління, моніторинг.  
Руденківська сільська рада забезпечує населений пункт с.Клюсівка правовими і 

економічними механізмами контролю в галузі екологічної безпеки. 
 

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 ІН-

ФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ). 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 
проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані харак-

теристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання в сфері 
охорони довкілля, їх відповідність цілям генерального плану, та визначені можливості 
їх врахування при розробленні проектних рішень проекту. На основі аналізу екологічної 
ситуації та проектних рішень, прийнятих у проекті генерального плану, були визначені 
ключові актуальні питання, що потребують оцінки. 

У таблиці нижче наведені ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їх 

зв'язки з Генеральним планом), яким була приділена особлива увага під час оцінки про-

ектних рішень, що відображено у таблиці 
Основні ризики Характеристика 

ризиків 

Територіальна 

прив’язка 

Заходи, визначені про-
ектом генерального 

плану 
Забруднення 
атмосферного 
повітря 

Викиди 
забруднюючих 
речовин 
стаціонарними та 
пересувними 
джерелами 

Головні та жит-

лові вулиці на-

селеного пункту; 

виробничі тери-

торії 5 класу 

шкідливості 

Розвиток вулично - дорож-

ньої мережі населеного пу-

нкту,  встановлення саніта-

рно-захисних зон та їх озе-

ленення 
Стан водного басей-

ну 
Скид поверхневого 

стоку, що формується 

на території населено-

го пункту без очистки 

Сельбищна те-

риторія та про-

мислово-

комунальні зони 

населеного пун-

кту 

Запровадження системи 

дощової каналізації; вико-

нання комплексу гіротех-

нічних заходів; організація 

рекреаційних зон 
Поводження з ТПВ 

 
Відсутність ефек-

тивної системи по-

водження з ТПВ 

Територія 

села 
Організація місць для роз-
ташування майданчиків для 

збору сміття, їх вивіз на 

спеціально відведені місця 

відповідно до програми по-

водження з ТПВ Новосан-

жарського району 
Вплив на здоров'я 

населення 
Забруднення 
атмосферного 

Головні та 

житлові ву-

Розвиток вулично - до-

рожньої мережі села 
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повітря, переважно 
викидами 
забруднюючих 
речовин від 
автотранспорту 

лиці населе-

ного пункту 
шляхом часткової реко-

нструкції існуючих ву-

лиць та будівництва но-

вих вулиць; озеленення 

вулиць згідно попереч-

них профілів вулиць, 

наведених на кресленні 
вулично-дорожньої ме-

режі в складі генераль-

ного плану села 
Відсутність 
Централізованого 

водопостачання 

Частина насе-

леного пунк-

ту 

Повне охоплення сель-

бищної зони спорудами 

централізованого водо-

постачання 
 Відсутність 

централізованого 

водовідведення  

Вся територія 

населеного 

пункту 

Повне охоплення сель-

бищної зони спорудами 

централізованого водо-

постачання 
Як зазначено у наведеній вище таблиці, декілька екологічних ризиків мають ком-

плексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я насе-

лення. 

Серед важливих проблем можна виділити наступні: 
- забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і пе-

ресувних джерел. Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається в межах 

СЗЗ від промислово-комунальних ділянок, які зосереджені в  південно-східній частині 
населеного пункту і визначені для територій виробничих підприємств 5 класу шкідливо-

сті. Забруднення від транспорту є незначним, оскільки на території населеного пункту 

відсутні магістральні вулиці і транзитного потоку транспорту не відбувається. 

- відсутність ефективної системи поводження з ТПВ (роздільний збір ТПВ, 

наявність розвинутої мережі приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вто-

ринних ресурсів) створюють передумови утворенню стихійних смітників, що негативно 

впливає на ґрунтове середовище, погіршує санітарно-гігієнічні умови навколишнього 

середовища. 

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан здоров'я насе-

лення. 

 

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 ПЛА-

НУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 

ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розгля-

нуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі, а також відповідні завдан-

ня у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, що рі-
зні програми розвитку містять подібні, хоча і не завжди ідентичні, екологічні цілі. На-

приклад, основні цілі та завдання визначені Програмою з охорони довкілля, раціональ-

ного використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуван-

ням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки, що на регіональ-

ному рівні повторюється в програмах Соціально-економічного розвитку місцевого рівня  

При розробці проекту генерального плану враховано містобудівну документацію 

вищого рівня, зокрема Схему планування Полтавської області в частині схем зонування 

територій та визначення її пріорітетних напрямків. Згідно результатів аналізу можна 

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

(викопіювання зі схеми планування Полтавської області додається – додаток №5). 

Відповідно до схеми зонування території Полтавської області населений пункт 

с.Клюсівка розташований в зоні проритетного розвиткурекреації, оздоровлення, туриз-
му. Крім того, згідно схеми формування туристської системи Полтавської області 
с.Клюсівка знаходиться в межами довготермінової рекреаційної підзони і території села 

можливо використовувати для розташування санітарно-курортних та оздоровчих уста-

нов. 

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект генерального плану 

в достатньо високій мірі відповідає цілям екологічної політики, що встановленні Зако-

ном України «Про Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року»; враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямо-

ваних на їх виконання. 

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що цілі в галузі охорони атмосфер-

ного повітря, створені на регіональному рівні, будуть лише частково впроваджені в про-

екті містобудівної документації. Переважно це стосується резервування ділянок певного 

функціонального використання для будівництва, вулиць та доріг; створення зелених на-

саджень в межах санітарно-захисних зон виробничо-комунальних підприємств; резерву-

вання ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон. 

Реалізація цілей сільських програм, спрямованих на енергозбереження, енергоефе-

ктивність та скорочення 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. 

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що цілі в галузі охорони атмосфер-

ного повітря, створені на регіональному рівні, будуть лише частково впроваджені в про-

екті містобудівної документації. Переважно це стосується резервування ділянок певного 

функціонального використання для будівництва, вулиць та доріг; створення зелених на-

саджень в межах санітарно-захисних зон виробничо-комунальних підприємств; резерву-

вання ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон. 

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з 
урахуванням планувальних обмежень, що встановлені Схемами існуючих і проектних 

планувальних обмежень у складі генерального плану населеного пункту, плану 

зонування. Межі зон дії планувальних обмежень визначаються містобудівною 

документацією. 

Планувальні обмеження поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, 

інші об’єкти нерухомості, що знаходяться у зоні впливу обмежень, незалежно від форм 

власності. Виключенням є об’єкти культурної спадщини, рішення по яких приймаються 

в індивідуальному порядку відповідно до чинного законодавства (проте, вони відсутні 
в межах населеного пункту), і магістралі, вулиці, використання територій яких 

визначається їх цільовим призначенням. 

Обмеження можуть стосуватися окремих земельних ділянок, поширюватися на 

частину території зони або кількох суміжних зон. Вони полягають в обмеженні тих 

видів функціонального використання і забудови території, що дозволені в цих зонах.  

Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, 

до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або 

найбільш жорсткий з цих режимів. 

Наведені планувальні обмеження, їх зміст та режим використання територій 

встановлюються на основі діючого законодавства, державних норм і нормативних 

документів . 

Планувальні обмеження забудови і використання земельних ділянок повинні 
враховуватися під час розроблення документації із землеустрою, містобудівних умов і 
обмежень та будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 
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Визначені види планувальних обмежень на території населеного пункту згідно 

проектних рішень генерального плану: 
Обмеження за вимогами охорони здоров’я та захисту життя: 
− санітарно-захисні зони очисних споруд; 

− зони санітарної охорони водозаборів; 

− зони санітарної охорони артезіанських свердловин; 

− санітарно-захисні зони підприємств об’єктів  V класу шкідливості. 
Обмеження за природоохоронними вимогами: 
− прибережні захисні смуги; 

− протипожежний бар’єр. 

Обмеження на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури: 
− охоронні зони інженерних комунікацій від:  

− газопроводів низького тиску та газорозподілюючих підстанцій; 

− елементів електричних мереж (ліній електропередач, трансформаторні підста-

нції); 
− водопровідних і каналізаційних мереж; 

− червоні лінії вулиць і автодоріг. 
Встановлені режими використання територій у зонах планувальних обмежень. 
На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах, режим використання 

об’єктів нерухомості та межі поширення зони визначаються районними органами 

санітарно-епідеміологічного і екологічного нагляду на основі санітарних, екологічних і 
державних будівельних норм, містобудівної документації. 

На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим 

використання визначають районні  управління, до компетенції яких віднесені питання з 
інженерного захисту території на основі діючих нормативних документів. 

На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання 

визначають районні інженерно-комунальні служби (власники інженерних комунікацій) 

на основі діючих нормативних документів. 

На територіях, де відповідно до містобудівної документації об’єкти змінюють 

свою функцію і знаходяться в межах зони реконструкції або нового будівництва, 

режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються головним 

управлінням архітектури та містобудування на основі діючих законодавчих та 

нормативних актів, будівельних норм, містобудівної документації.  
 

Санітарно-захисні зони підприємств:  
На території населеного пункту відсутні об’єкти промисловості, які могли б здійс-

нювати небезпечний вплив на населення. Виробничий комплекс села зосереджений в 

південно-східній частині населеного пункту та представлений виробничими територія-

ми V-го класу шкідливості. Проектними рішеннями пропонується збереження існуючо-

го виробничого комплексу, з визначеними санітарно-захисними зонами, які б обмежува-

ли види діяльності підприємств, та дотримувалися відповідних розривів до житла. (СЗЗ 

підприємства V класу шкідливості 50м).  

На ділянках, що мають і зберігають за містобудівною документацією на 

перспективу житлову функцію і розташовані у даний час у санітарно-захисних зонах, 

реконструкція житлових будинків обмежена і допускається, як виняток, за висновком 

органів санепіднагляду за умови вжиття заходів, що забезпечують виконання 

встановлених для житлових приміщень гігієнічних вимог згідно п. 7.2 ДБН В.3.2-2-

2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт». Розміщення нових 

житлових будинків, дитячих установ, лікарень можливо після ліквідації джерел 

шкідливості. Розміщення нових джерел шкідливості, розвиток підприємств, що 

шкідливо впливають на навколишню житлову забудову, неприпустимо. 

 

СЗЗ кладовищ.  



     2020 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту  
Генерального плану з планом зонування села Клюсівка 

Новосанжарського (Полтавського) району Полтавської області. 

Аркуш 

      
19 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

В межах с. Клюсівка наявні 4 місця традиційного поховання – кладовище зі розмі-
ром СЗЗ 100, яке передбачене для поступового припинення поховань та 300м для проек-

тного кладовища.  

 

Зона охорони археологічного культурного шару. 
Згідно інформації наданої Комунальним закладом «Центр охорони та дослідження 

пам’яток археології» Полтавської обласної ради, в межах с.Клюсівка 20 об’єктів архео-

логії – кургани доби бронзи та неоліту. 

 

Зона санітарної охорони джерел водозабору: 
ЗСО поверхневих та підземних водних об'єктів входять до складу водоохоронних 

зон і поділяються на три пояси особливого режиму:  

− перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, 

майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу; 

− другий і  третій  пояси (обмежень і спостережень) включають територію,  що 

призначається для охорони джерел водопостачання від  забруднення.  

Перший пояс санітарної охорони підземних джерел водозабору складає 30 м, 

другий і третій пояси встановлюються спеціальними проектами. 

 

Зона санітарної охорони артезіанських свердловин: 
Для водозабору ТОВ "Новосанжарський завод мінеральних вод" Державною комі-

сією України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр Ук-

раїни від 26.06.2018 р. ухвалені розміри І-ого, ІІ-ого та ІІІ-ого поясів зон санітарної 
охорони для артезіанських свердловини №911 та №2. Межі поясу встановлені на відс-

тані радіусом 30 м від свердловин. Розмір 2-го поясу ЗСО для свердловини №911 в пла-

ні представляє собою коло радіусом 30 м, тобто відповідає розміру нормативного 1-го 

поясу ЗСО. Для забезпечення ТОВ «Новосанжарський завод мінеральних вод» принци-

пової можливості в майбутньому використання свердловини №2 при виході з ладу све-

рдловини №911, враховуючи обсяг проведених по обом свердловинам робіт та той 

факт, що значна частина 2-го поясу ЗСО свердловини №911 знаходиться за межами зе-

мельної ділянки, яку орендує підприємство-замовник, водозабір ТОВ «Новосанжарсь-

кий завод мінеральних вод», як родовище Новосанжарське-4, виглядає в плані у вигляді 
еліпсу довжиною 120 м і шириною 60 м, зорієнтованого довгою віссю в напрямку з пів-

нічного заходу на південний схід, який своїм контуром охоплює кола радіусом 30 м на-

вколо свердловин №911 та №2. Довжина третього поясу ЗСО свердловини №911 скла-

дає 516 м, ширина – 350 м. Розрахунок для свердловини №2 окремо не здійснювався, 

оскільки у разі залучення її до експлуатації внаслідок малої відстані між свердловиною 

№911 та свердловиною №2 конфігурацію III-го поясу ЗСО можна залишити без змін. 

Дана інформація висвітлюється на сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на до-

вкілля, за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-3889, у Звіті з оцінки впливу на 

довкілля «видобування питних підземних вод на Новосанжарському-4 родовищі з ме-

тою промислового розливу води» - Додаток №7.  

 

Прибережні захисні смуги: 
По берегам водойм встановлюються прибережні  захисні смуги. Розмір та межі 

прибережних захисних смуг в межах села уздовж водойм встановлюється за окремими 

проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації. Проектом генераль-

ного плану прийняті прибережні захисні смуги відповідно до Водного кодексу: 

- 25м для існуючих струмків на території села; 

В межах прибережних захисних смуг вздовж водойм забороняється: 

− розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а 

також садівництво і городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів та добрив; 

− влаштування літніх таборів для худоби; 
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− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та ліній-

них) у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих від-

ходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

− миття та обслуговування транспортних засобів. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, 

якщо при цьому не порушується її режим. 

Протипожежний бар’єр: 
В межах встановленого протипожежного бар’єру від стіни хвойного лісу (100 м) 

забороняється розміщувати: 

-склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів;    

-автозаправні станції та вогненебезпечні виробництва;    

-смітники;  

-житлові і виробничі приміщення. 

Охоронні та санітарно-захисні зони проектних інженерних мереж та елементів 
їх облаштування будуть остаточно встановлені після прокладання інженерних мереж 

та розробки виконавчої зйомки. 
В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів низького тиску заборо-

няється: 

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки; 

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів; 

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, са-

дових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу автошляхів І-
V категорій та залізниць; 

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що 

спричиняють корозію; 

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не 

зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.  

 

Охоронні зони електричних мереж. 

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, 

розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються 

охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енерго-

об’єкту.  

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах елект-

ричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними 

органами пожежної охорони та санітарного нагляду. 

Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформатор-

них  підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати  будь-які дії, що можуть 

порушити нормальну роботу електричних мереж,  спричинити їх пошкодження або не-

щасні випадки, а саме: 

- перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних 

підстанцій, розподільних  пунктів  і пристроїв, відчиняти двері і люки  цих споруд,   

здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підмикання до електрич-

них мереж; 

- будувати житлові, громадські та дачні будинки; 

- влаштовувати будь-які звалища; 

- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; 

- розпалювати вогнища; 

- розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних мате-

ріалів; 
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- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до 

них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, елект-

рообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонту-

вати їх елементи; 

- саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення планта-

цій новорічних ялинок; 

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громад-

ського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, 

не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт; 

- запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв; 

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зо-

нах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище. 

У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстан-

цій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні 
яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється: 

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд; 

- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних,  

підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування 

польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для 

виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур; 

- проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів 

загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра; 

- виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на орних землях - на 

глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних 

кабельних ліній електропередачі); 
- риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охорон-

них  зонах підводних кабельних ліній електропередачі). 
В охоронних та санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330кВ, дозволяється 

розміщення виробничих будинків та споруд; колективних гаражів і відкритих стоянок 

легкових транспортних засобів.  

Згідно з Правилами охорони ліній електрозв'язку, затвердженими Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135, у межах охоронних  зон ліній електро-

зв'язку і навколо випромінюючих споруд електрозв'язку без письмової згоди операторів 

телекомунікацій, а також без присутності їх представника забороняється: 

- виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а та-

кож розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та 

іншої землерийної техніки; 

- проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більш як 0,3 метра; 

- проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші роботи, пов'язані з 
бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяттям проб ґрунту; 

- саджати дерева, розташовувати польові стани (табори), утримувати худобу, 

складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати стрільбища; 

- облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механіз-
мів; 

- провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній електрозв'язку; 

- розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів, проводити 

вантажно-розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати яко-

рі, проходити з випущеними якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти 

рибопромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та рослин придонни-

ми знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід. 

 

Червоні лінії вулиць і автодоріг. 
Розміщення і будівництво наземних об’єктів житлово-цивільного, промислового 

призначення та інших  капітальних споруд, крім об’єктів транспорту та інженерних ме-
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реж, в червоних лініях вулиць і доріг заборонено за виключенням випадків, передбаче-

них чинним законодавством або державними будівельними нормами. 

Відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про дорожній рух» погодження розмі-
щення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських  вулиць і до-

ріг рекламоносіїв та інших споруд віднесено до компетенції Державтоінспекції Мініс-

терства внутрішніх справ України у сфері забезпечення  безпеки дорожнього руху. 

Межі червоних ліній вулиць і автодоріг визначаються містобудівною документа-

цією, ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В. 2.3-5-2018 «Вули-

ці і дороги населених пунктів». 

В умовах існуючої садибної забудови, яка склалася, межі червоних ліній визнача-

ються лінією огорож присадибних ділянок, якщо іншого не передбачено містобудівною 

документацією. 

Території у межах червоних ліній можуть бути декоративного озеленені і не мо-

жуть використовуватися для городництва і садівництва. 

 

Санітарне очищення.  
Тверді побутові відходи – це відходи життєдіяльності людини, поточного ремонту 

квартир, місцевих опалювальних приладів, а також різноманітні відходи із будинків за-

гального призначення. 

Законодавство про відходи складається із законів України “Про охорону навколи-

шнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-

гополуччя населення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про металоб-

рухт”, Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030року; Закону Укра-

їни «Про відходи»; Кодексу України про надра, Програми поводження з твердими побу-

товими відходами Полтавської області на 2017-2021 роки тощо. 

Питання збору та утилізації твердих побутових відходів, на сьогоднішній день 

стало найактуальнішим і потребує нагального вирішення.  

Дане рішення спрямоване на вирішення проблем населення села, суб'єктів малого 

та середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування.  

При розробці зазначеної схеми враховуються вимоги відповідних законодавчих і 
нормативних актів: 

- Закону України “Про відходи”; 

- Наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження Державних са-

нітарних норм та правил утримання населених місць»; 

- Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України “Про затвердження порядку розроблення, 

погодження та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів»” 

від 14.04.2017 року №505/30373; 

- Постанова КМУ від 10 грудня 2008 р. N 1070. 

Рішеннями генерального плану передбачено облаштування майданчиків для 

сміттєвих баків, тому відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.03.2011 №145, контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне 

тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об’єктів 

обслуговування населення, і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною 

не менше 1,5 метрів, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху 

транспорту. Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний 

забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання 

Міністерством охорони здоров’я України, у літній період – не рідне одного разу на 10 

діб, а в інші періоди року- не рідше одного разу на місяць.  
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДО-

РОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИ-

НЕРГІЧНИХ, 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. 

Як зазначалось вище, ризиків негативного плаву на навколишнє природне середо-

вище від реалізації заходів проекту генерального плану не очікується та не прогнозуєть-

ся.  

Одночасно, проект документа державного планування не містить кількісних та 

якісних характеристик об’єктів інфраструктури, що пропонуються до модернізації та 

створення. У зв’язку з цим опис вторинних кумулятивних, синергічних, коротко-, се-

редньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків, може бути обрахова-

ним на стадії розроблення проектно-кошторисної документації щодо кожного окремого 

такого об’єкту. 

Проте, в цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних 

впливів на навколишнє середовище. Окремі складові містобудівної документації були 

проаналізовані з метою виявлення потенційних впливів на навколишнє середовище, що 

мають відношення до реалізації рішень проекту генерального плану. Рішення з просто-

рового планування території, що представлені проектом генерального плану, були оці-
нені групами, що представляють зони певного функціонального використання, такі, як: 

виробнича забудова, території житлово-громадської забудови, території зелених наса-

джень загального користування, території транспортної інфраструктури та інші. 
В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках, пов'-

язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій та основ-

них проектних рішеннях з містобудівного розвитку території населеного пункту, перед-

бачених генеральним планом с.Клюсівка. В процесі стратегічної екологічної оцінки був 

здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на окремі компоненти 

навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та 

комплекси. 

Можливі ефекти від запропонованих рішеннями генерального плану змін цільово-

го використання ділянок наведені у таблиці 
При аналізі до уваги бралася шкала оцінки 

-2 суттєво негативний вплив, 

-1 помірний негативний вплив,  

0 очікуваний вплив відсутній,  

+1 помірний позитивний вплив, 

 +2 суттєво позитивний вплив. 

 

Основні виявлені впливи 

№
 з
а/
п

 р
іш
ен
н
я

 п
р
о-

ек
ту

 Д
Д
П

 

Функціональне викорис-
тання /цільове призначення 

ділянки, місце розташуван-

ня 

Назва та функціональне 
використання ділянки згід-

но рішень генплану 

Потенційний вплив на 
головні складові до-

П
ов
іт
р
я 

В
од
н

. 
ба
се
й
н

 

Ґр
ун
ти

 Біо-
різ-
но-
ма-
ніття 

1 2 3 4 5 6 7 
Розвиток сельбищної зони (садибна забудова) 
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1. Тридцять три новосформова-

ні земельні ділянки садибної 
забудови вздовж житлових 

вулиць, яка підлягає впоряд-

куванню. Ділянки розташо-

вані частково на територіях 

сільськогосподарського при-

значення та хаотичних зеле-

них насаджень. Ділянки пе-

ребувають на балансі сільсь-

кої ради 

Проектні території садибної за-

будови 

0,-1 0 -1,+1 +1 

2. Території садибної забудови   

для існуючих об’єктів  жит-

лового призначення з метою 

дотримання вимог Земельно-

го Кодексу  та виділення зе-

мельних ділянок площею 

0,25га громадянам під влас-

ними житловими будинками   

Дорізка ділянок проектної сади-

бної забудови до існуючих тери-

торій садибної забудови без но-

вого будівництва 

0 0 0 0,+1 

Розвиток мережі об’єктів громадського обслуговування 

3. Громадська територія кому-

нально-побутового призна-

чення. Сформована в існую-

чих межах населеного пункту 

на територіях хаотичних зе-

лених насаджень та сільсько-

господарських земель та гро-

мадських територіях 

Проектна громадська забудова 

для розміщення пункту прийому 

втор сировини, громадської 
вбиральні, закладу побутового 

обслуговування, заклад громад-

ського харчування, магазин уні-
версальний 

0,-1 0 -1,+1 0 

4. Громадська територія рекре-

аційного призначення існую-

чих межах в місці існуючих 

хаотичних зелених насаджень 

та сільськогосподарських зе-

мель та громадських терито-

Проектна громадська територія 

для розміщення дитячого май-

данчика, кінотеатру під відкри-

тим небом, танцювального май-

данчику, екопарку, скверу, пар-

ку та місця масового відпочинку 

0,+1 0 -1,+1 +1 

Організація зони відпочинку та оздоровлення населення  
5. Територія зелених насаджень 

загального користування на 

існуючій ділянці хаотичних 

зелених насаджень 

Проектна територія зелених на-

саджень для розміщення скверу 

та парку 

0,+1 0 +1 +1 

Розвиток територій виробничого призначення 
6. Територія виробничих підп-

риємств 5 класу шкідливості, 
розташована на місці ангарів 

та сільськогосподарських те-

риторій 

Виробничі території з визначе-

ною конфігурацією і зменшен-

ням ССЗ до 50м та встановле-

ною зоною зелених насаджень 

спеціального призначення 

+1 +1 +2 +2 

Організація територій комунального господарства господарства 
7. Територія для розміщення 

КНС вздовж реконструйова-

них доріг на територіях хао-

тичних зелених насаджень 

Проектні території інженерної 
інфраструктури з встановленням 

охоронної зони 

0,+1 0, -1 0;+1 0,+1 

Розвиток вулично-дорожньої мережі та модернізація інженерної інфраструктури 
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8. Вулиці, що підлягають впо-

рядкуванню і реконструкції з 
їх розширенням і приведення 

до нормативних показників 

Житлові вулиці та проїзди в ме-

жах проектних територій транс-

портної інфраструктури  

0,-1 0 0,-1 0 

9. Пішохідні доріжки до 

об’єктів,  які  розміщені на 

озеленених територіях, віль-

них від забудови. 

Розвиток системи дощової кана-

лізації  
 

 

0 +2 0,+1 +1 

 

За результатами наведених виявлених можливих впливів можливо провести оцінку еко-
логічних ризиків кумулятивних ефектів та можливостей з їх пом’якшення 
компонент довкілля Атмосферне повітря 

Рішення проекту з потен-

ційними негативними впли-

вами (-1) 

Потенційний ку-
мулятивний вплив 

(короткий опис) 

Запропоновані заходи з 
пом’якшення 

П.1 можливий негативний 

вплив у зв’язку з новим буді-
вництвом садибного житла 

 

Ймовірне 

збільшення викидів 

забруднюючих 

речовин 

(транспортними 

засобами). 

Акустичне 

забруднення 

(транспорт). 

Вдосконалення транспортної вуличної 
мережі. Створення вуличного озеле-

нення  згідно поперечних профілів ву-

лиць, визначених в складі проекту ге-

нерального плану, для зменшення 

впливу викидів забруднюючих речовин 

від автотранспорту та акустичного 

впливу. 

П.3,4 можливий негативний 

вплив у зв’язку з новим буді-
вництвом об’єктів громадсь-

кого призначення 

 

Ймовірне 

збільшення викидів 

забруднюючих 

речовин 

(транспортними 

засобами). 

Акустичне 

забруднення 

(транспорт). 

Вдосконалення транспортної вуличної 
мережі. Створення вуличного озеле-

нення  згідно поперечних профілів ву-

лиць, визначених в складі проекту ге-

нерального плану, для зменшення 

впливу викидів забруднюючих речовин 

від автотранспорту та акустичного 

впливу. 

компонент довкілля Водний басейн 
Рішення проекту з потен-

ційними негативними впли-

вами (-1) 

Потенційний ку-
мулятивний вплив 

(короткий опис) 

Запропоновані заходи з пом’якшення 

П.10, 11 можливий негатив-

ний вплив від влаштування 

КНС 

Ризики шкідливого 

впливу на гідрогео-

логічне середовище 

в разі порушення 

технологічних рег-
ламентів виробни-

чих процесів  

На стадії робочого проектування підп-

риємства (розділ ОВД) впровадження 

сучасних технологій, що виключають 

(мінімізують) шкідливий вплив на на-

вколишнє середовище за результатами 

попередніх інженерно-геологічних дос-

ліджень.  

компонент довкілля 
Ґрунти 

Рішення проекту з потен-

ційними негативними впли-

вами (-1) 

Потенційний ку-
мулятивний вплив 

(короткий опис) 

Запропоновані заходи з пом’якшення 
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П.1, 3, 4, 5, 12  при забудові 
житлових та громадських те-

риторій, будівництві вулиць 

та доріг 

Ризики забруднення 

ґрунтів в разі пору-

шення технологіч-

них регламентів ви-

робничих процесів 

переробки відходів. 

Ризики забруднення 

ґрунтів за умови за-

хоронення частки 

відходів що не під-

даються утилізації в 

межах ділянок буді-
вництва 

На стадії робочого проектування впро-

вадження сучасних технологій, що ви-

ключають (мінімізують) шкідливий 

вплив на навколишнє середовище, зок-

рема: визначення місця захоронення 

чистини відходів що не піддаються 

утилізації за результатами попередніх 

інженерно-геологічних досліджень. 

Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу проекту місто-

будівної документації на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас, було 

виявлено ряд ризиків та потенційних негативних наслідків, пов'язаних з основними 

рішеннями щодо планування, прийнятими в даному проекті. До головних ризиків відно-

сяться саме ті, які передбачають порушення технологічних процесів будівництва або 

експлуатації об’єктів і споруд. Зазначені ризики можливо виключити лише на стадії ре-

алізації об’єктів робочими проектами, авторськими наглядами за результатом будів-

ництва та експлуатації об’єктів. Зазначені ризики на даному етапі виключити не можли-

во і вони не підпадають під стратегічну оцінку на даному етапі. 
До позитивних результатів реалізації проекту можна віднести фактори, які при ре-

алізації рішень містобудівної документації, таких як впорядкування транспортної мере-

жі та влаштування додаткових проїздів, дадуть можливість організації впорядкованого  

транспортного та пішохідного руху з озелененням та освітленням вулиць, покращення 

стану атмосферного повітря в прилягаючих територіях, 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 забу-

дови. 

Вплив від реалізації містобудівної документації на поліпшення соціальних умов, 

таких як організація виробничих підприємств 5 класу шкідливості, збільшує можливості 
працевлаштування, що має позитивний вплив на здоров'я та соціально-економічні умови 

проживання людини. 

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення, в тому 

числі об’єктами торгівлі, спорту та дозвілля; створення зелених зон загального користу-

вання, організація зон відпочинку з ігровими майданчиками, пішохідними доріжками, 

дозволить підвищити якість відпочинку та дозвілля населення, матиме позитивний 

вплив на здоров’я населення. 

 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

Основними цілями територіального планування генерального плану с.Клюсівка є 

створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пу-

нкту, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культур-

ної спадщини. 

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку 

с.Клюсівка визначені наступні напрямки: 

− регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів; 
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− раціональне використання території населеного пункту; 

− забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою 

забудовою та землекористуванням; 

− вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового об-

слуговування населення; 

− визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; 

− зміна меж населеного пункту; 

− здійснення заходів щодо інженерного обладнання, зовнішнього благоустрою 

і озеленення території; 

− розробити та затвердити програму поводження з ТПВ, схему санітарної 
очистки території.  

З метою забезпечення більш ефективного використання земель населеного пункту, 

залучення інвестицій, перспективного збільшення кількості робочих місць і створення 

сприятливих умов для проживання, генеральним планом передбачається організація на-

ступних функціональних зон: виробничої; громадського обслуговування; комунальної; 
житлової; рекреаційної; транспортно-комунікаційної. 

Проектом передбачено облаштування громадської зон для розміщення пожежно-

рятувального підрозділу, пункту прийому втор сировини, опорного пункту охорони 

правопорядку, громадської вбиральні, дитячого майданчику та скверу. На головних ву-

лицях передбачається розширення ширини смуг руху транспорту до нормативних вимог 
та улаштування тротуарів з обох сторін проїжджої частини (на розрахунковий строк ро-

зширення вулиць в межах проектних червоних ліній). 

Розвиток сельбищної зони передбачений за рахунок сільськогосподарських тери-

торій та територій зелених насаджень загального користування в західній, східній та пі-
внічній  частині села, також нова житлова забудова може здійснюватися за рахунок ущі-
льнення існуючої житлової забудови, а також заселення в житлові будинки, що пусту-

ють (в разі відсутності власників).  

Об'єкти комунального господарства - проектом передбачені комунальні об'єкти 

(кладовища) відповідно до розрахунків відносно проектної кількості населення. Проект-

ними рішеннями генерального плану передбачене поступове припинення поховань на 

існуючих кладовищах зі зменшенням СЗЗ-100м, також в розрахунках генерального пла-

ну передбачені проекні теритоії житлової забудови, які можливі для заселення в разі во-

левиявлення власників садиб які потрапляють в СЗЗ 100м від кладовища. В східній час-

тині села передбачені проектні території під можливе розміщення кладовища, що пе-

редбачене для обслуговування мешканців с.Клюсівка. 

Інженерне облаштування — передбачене впорядкування газорозподільної, елект-

ричної, водопостачальної мереж. Передбачене влаштування централізованого каналізу-

вання села, влаштування очисних споруд побутової каналізації та дощових стоків. 

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння до-

сягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рів-

нях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних на-

слідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реаліза-

ції містобудівної документації.  
Реалізація проекту генерального плану потребує виконання великої кількості захо-

дів, що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури 

населеного пункту, впорядкування транспортної інфраструктури, заходів із інженерної 
підготовки та захисту території, розвитку промислово-виробничої сфери, виконання 

яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні 
життєвого середовища села, організацію територій громадського обслуговування та до-

звілля. 

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля передба-

чається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних за-

ходів. До головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови 
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проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків реалізації 
проекту відносяться. 

 

Інженерна підготовка та захист території. 
Проектом передбачені заходи з інженерної підготовки території:  
Загальні заходи (вертикальне планування, організація відведення дощових і талих 

вод). Вертикальне планування в населеному пункті виконується як під час ремонту іс-

нуючих покриттів так і на ділянках нового будівництва. Вертикальне планування по-

винно виконуватися в ув'язці з існуючим рельєфом та з максимальним  збереженням 

цінних зелених насаджень. 

Спеціальні заходи (інженерний захист від  підтоплення підземними водами, захист 

території від ерозійних і зсувних процесів тощо), які визначаються з урахуванням наяв-

ності  планувальної організації території. Наразі підтоплених територій чи ділянок з ви-

соким рівнем грунтових вод не виявлено.  

За інженерно-геологічними умовами, територія села сприятлива для забудови і 
представлена відносно рівнинними поверхнями. Житлові території села не підтоплю-

ються.  

При виявленні під час геологічних вишукуваннях перед початком будівельних ро-

біт ґрунтових вод на глибині менш ніж 2,5 м під нове будівництво необхідно виконати 

інженерну підготовку території (дренаж, підсипка) спрямовану на  пониження рівня 

ґрунтових вод. 

На територій села відсутні ссуви, карсти, яри, заторфованість та порушені терито-

рії. Згідно карти із активними зонами зсувних процесів на території України та карти 

проявів екзогенно-геологічних процесів на території України (додаються -  додаток 6) в 

районі розташування населеного пункту та в безпосередній близькості до нього не від-

мічено зсувів та карстопроявів. Проте, територія Полтавської області визначена з типом 

порід, що мають здатність до карстування. 

Запропонована інженерна підготовка території (дренаж, підсипка) спрямована на  

організацію відведення поверхневих вод. 

Проектом генерального плану визначено комплекс гідротехнічних заходів з інже-

нерної підготовки та захисту території, який включає: 

1) захист території від підтоплення; 

2) організація відведення поверхневих стоків. 

 

Захист території від підтоплення. 
Територія планується так, щоб забезпечити водовідведення атмосферних і талих 

вод з урахуванням комунікацій, будівель і споруд навколишньої забудови.  

Забезпечуються допустимі ухили вулиць, площ і перехресть для безпечного та 

зручного руху всіх видів транспорту та пішоходів. 

Забезпечуються сприятливі умови для розміщення будівель і прокладання 

підземних інженерних мереж. 

Вертикальне планування територій окремих ділянок з застосуванням спеціальних 

заходів слід більш детально розробити на подальших стадіях проектування після 

додаткових геологічних вишукувань. 

 

Протиерозійні заходи 
У межах генерального плану відсутні ділянки, де спостерігаються ерозійні процеси 

та велика крутизна схилів, тому протиерозійні заходи не передбачаються. 

 

Дощова каналізація. 
Згідно з завданням на проектування та відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, 

ДБН В.2.5-64:2012, відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг 
села Клюсівка здійснюється по відкритих лотках з подальшим скиданням вод у закриту 
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систему дощової каналізації з відведенням стоку на очисні споруди дощової 
каналізації, що проектуються в с.Дубина на межі сіл.  

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, місце та розміри 

майданчиків для їх розташування, місце та умови скидання очищених дощових вод 

вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча 

документація»). 

Гідравлічний розрахунок системи дощової каналізації розробляється на 

подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).  

 

Комунальна каналізація  
На час складання проекту існуюча забудова території села централізованою систе-

мою каналізування не забезпечена. Тому населення користується індивідуальними ви-

грібними ямами. 

За відсутності інженерних мереж каналізації села слід передбачати каналізування з 
використанням місцевих локальних очисних споруд, проект яких погоджується органа-

ми санепідслужби. Обладнання внутрішньо домової каналізації з відведенням побуто-

вих стоків у вигріб забороняється.  

Відстані від джерел забруднення до колодязів технічної води слід приймати 20 м. 

Місце розташування водозабірних споруд повинне бути вверх за течією ґрунтових вод і 
вище стосовно до розташування каналізаційних споруд. 

На перспективу проектом передбачено влаштування централізованої мережі кана-

лізації зі скиданням стічних вод на очисні споруди, розміщення яких пропонується в 

с.Дубина на межі сіл. В першу чергу каналізуванню підлягають громадські будівлі, та-

кож поступово здійснюється підключення до централізованої каналізаційної системи 

житлових будинків. Централізоване каналізування виробничої зони не передбачається. 

Виробничі та промислові підприємства мають забезпечувати окремі локальні очисні 
споруди з відповідним типом очищення у відповідності до типу діяльності. 

Проектом генерального плану передбачене використання на очисних спорудах се-

ла споруд механічного і біологічного очищення на біофільтрах, як найбільш екологіч-

ний вид очищення побутових стоків. Відповідно до додатку №12 державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 19.06.96 р. N 173 та ДБН Б.2.2-12:2019 прим. 5 таблиці 30 

ДБН В.2.5-75:2013 санітарно-захисна зона споруд механічної та біологічної очистки з 
термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях продуктивністю до 0,2-0,5 

тис.м3/добу складає 150 м. 

Остаточні рішення щодо схем водопостачання та водовідведення населеного пунк-

ту, що розглядається генеральним планом пропонується прийняти на подальших стадіях 

проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). 

Водопостачання. 
Наразі на території населеного пункту питні потреби населення забезпечуює 1 во-

дозабірна свердловина безбаштового типу: водозабірна споруда,  розміщена в централь-

ній частині села. Зазначена свердловина перебуває на балансі КП «Господар». Також на 

території с.Клюсівка, в північній його частині, наявна водозабірна свердловина із баш-

тою, що знаходиться у приватній власності, інформація щодо її використання відсутня. 

Проектними рішеннями генерального плану передбачено використання існуючих 

водозабірних споруд для забезпечення господарсько-питних потреб населення, одна з 
яких розташована поза існуючими межами населеного пункту (на північному-сході) і 
пропонується до включення в межі села, а інша розташована в південно-західній частині 
села і наразі використовується для потреб населення. Рішеннями генерального плану 

передбачено влаштування додаткових мереж водопроводу по території населеного пун-

кту орієнтовною протяжністю 2,497км. 

Зона першого поясу, радіусом 30м, огороджується парканом (ДБН В.2.5-74:2013, 

п.15.2.1.1, 15.2.3.1). 
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Проектом передбачаються заходи для захисту території першого поясу від затоп-

лення дощовими  водами (вертикальне планування та інше). 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони встановлюються виходячи з 
санітарних та гідрологічних умов та визначаються розрахунками на наступних стадіях 

проектування. 

Остаточні рішення щодо схеми водопостачання населеного пункту, пропонується 

прийняти на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документа-

ція”). Тоді ж пропонується виконувати гідравлічні розрахунки водопровідних мереж.  

 

Повітряний басейн.  
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в селі Клюсівка є ви-

киди автотранспорту, а також проектних сільськогосподарських підприємств та вироб-

ничих територій, які передбачаються для реконструкції та будівництва. 
Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 

- озеленення зовнішніх доріг; 
- озеленення території села; 

- віднесення джерел шкідливості на нормативну відстань; 

- покращення стану дорожнього полотна на автошляхах. 

 

Водний басейн.  
Стан поверхневих вод обумовлений якістю промислових, комунальних та 

побутових стоків населення, що в них попадають. 

На території села наявні відкриті водотоки для захисту яких генеральним планом 

передбачено ряд заходів, що покращують стан водного басейну: 

− організація прибережних захисних смуг шириною 25м, відповідно ст.88 

Водного кодексу України  та дотримання режиму господарської діяльності в них; 

− інженерний благоустрій села - каналізування, санітарне очищення; 

− організоване відведення дощових і талих вод з усієї території забудови села з 
очищенням їх перед скиданням в водотоки. 

 

Ґрунти.  
Заходи, що покращують стан ґрунтів: 

- охоплення системою централізованою системою каналізації всієї території села; 

- облаштування існуючих і нових доріг твердим покриттям та організованим 

водовідведенням. 

 

Захист від шуму. 

Джерелами акустичного дискомфорту в селі є трансформаторні електропідстанції 
та автотранспорт. 

У відповідності з діючими вимогами максимальний рівень звуку на території, що 

безпосередньо прилягає до житлових будинків, а точніше, 2 м від огороджувальних 

конструкцій першого ешелону будівель, звернених у бік вулиць, не повинен 

перевищувати 70 дБА - для житлових вулиць.  

Містобудівною документацією передбачаються заходи щодо попередження 

шкідливої дії шуму: 

- диференціація вулично-дорожної мережі за складом транспортного потоку; 

- збільшення території між новою забудовою і вулицею для віддалення проектної 
житлової забудови від транспортних потоків; 

- висаджування вздовж вулиць зелених насаджень (встановлено, що шумова хвиля 

на місцевості, яка засаджена деревами та кущами, через кожні 30 м послаблюється на 

10 дБ, в той час як на відкритому просторі на такій же віддалі майже не зменшується); 

- перевищення допустимого рівня шуму від трансформаторних підстанції 
фіксується в межах 25-55 метрів. Для трансформаторних підстанцій, що розташовані на 
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відстані від житлових будинків ближче, ніж 50 метрів передбачено  вживання 

шумозахисних заходів. 

 

Розрахунки накопичення твердих побутових відходів.  
До твердих побутових відходів відносяться відходи від житлових будинків, уста-

нов адміністративного та громадського призначення, підприємств торгівлі, харчування, 

побутового обслуговування, медичних закладів, учбових закладів тощо. 

В основу розрахунків накопичення твердих побутових відходів покладені дифере-

нційовані норми накопичення ТПВ на встановлену розрахункову одиницю по кожному 

об’єкту їх утворення (для підприємств невиробничої сфери) і норми накопичення в жит-

лових будинках різного рівню благоустрою. 

Для укрупнених розрахунків під час проектування схем санітарного очищення, 

об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, у процесі визначення необхід-

ної кількості машин та механізмів, обслуговуючого персоналу тощо можуть використо-

вуватися рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів, згідно з ДБН 

В.2.2-12:2019. 

Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових будинків залежать від 

ступеня їх благоустрою. 

Необхідно впроваджувати роздільний збір твердих побутових відходів з виділен-

ням вторинної сировини (папір, пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових від-

ходів, що вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку на одно-

го мешканця або одну розрахункову одиницю. 

Розрахункові дані щодо накопичення ТПВ в житловій забудові села Клюсівка 
Тип забудови Кількість  

 

Річна норма 

відходів, 

кг/чол. 

Розрахункове нако-

пичення ТПВ, 

тон/рік 

Малої поверховості, частково 

упорядкована - жителів, чол 469 350 164,15 

Сміття із вулиць та доріг м2 
23850,0 10 кг/м2 238,50 

Садові відходи від зелених на-

саджень м2 
763982,78 5 кг/м2 3819,91 

Всього по с. Клюсівка   4222,56 

На першу чергу будівництва і розрахунковий період, для періодичного вивезення 

відходів передбачається 1 сміттєвіз (ДБН Б.2.4-1-94, п. 9,52; 9,54) Один на день в теплий 

період (при температурі більше +50С) і не рідше ніж 1 сміттєвіз раз на п'ять діб в холод-

ну пору року.  

На підприємствах невиробничої сфери (соцкультпобутових, лікувальних, учбових, 

адміністративних, торговельних, фінансових, транспортних і т.ін.), а також на підприєм-

ствах сільської ради накопичується біля 400 м3/рік ТПВ,  що  доводить  загальну  кіль-

кість твердих побутових відходів, утворюваних в сільраді до 3000,4–3500 м3/рік. 

Одним із найбільш актуальних завдань у сфері поводження з відходами в області є 

створення належних умов збору, сортувания, подальшої переробки та використання від-

ходів, які мають ресурсну цінність і споживчу вартість як вторинні сировини. У той же 

час, ситуація щодо використання ресурсів інших відходів у Полтавській області зараз 
залишається незадовільною. Важливою проблемою в області зостаються негабаритні 
відходи, які спричиняють утворення несанкціонованих місць видалення відходів. 

Вирішення даної проблеми потребує запровадження планової системи збору від насе-

лення негабаритних відходів, а також предметів побуту, відпрацьованих електротоварів 

чи небезпечних відходів. Це передбачає проведення психологічної роботи серед насе-

лення, будівництва майданчиків для збору даних відходів, розробки плану щодо їх збо-

ру та визначення можливостей утилізації. 
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Запропонований та схвалений Кабінетом Міністрів «Національний план управлян-

ня відходами до 2030 року» передбачає  запровадження  принципів циклічної економіки 

та  розширеної відповідальності виробника, які мають заохотити бізнес до мінімізації 
утворення відходів та зацікавленості в їх переробці, а також передбачає впровадження 

п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в Європейському Союзі. 
 

Пункти приймання вторинної сировини.  
Пункти приймання вторинної сировини забезпечують відбір відходів електричних 

та електронних приладів, небезпечних відходів (у складі побутових відходів) та вторин-

ної сировини у складі твердих побутових відходів. Площа земельних ділянок для одного 

пункту приймання вторинної сировини становить 10-25 кв.м.  

Відповідно до п.11.2.4. ДБН Б.2.2-12:2018 необхідна кількість пунктів приймання 

вторинної сировини та їх розміщення в населених пунктах визначається схемою саніта-

рного очищення району. Для узагальнених розрахунків площі земельної ділянки для ор-

ганізації пункту приймання вторинної сировини відповідно до зазначених нормативних 

вимог слід приймати 3кв.м./1000чол. населення. Тобто, при перспективній кількості на-

селення 469 чол. необхідна площа земельної ділянки під організацію пункту приймання 

вторинної сировини має становити: 

3 х 0,469= 1,407 кв.м. 

Враховуючи викладене, в селі Клюсівка генеральним планом розміщення пункту 

приймання вторинної сировини передбачається в південно-східній частині населеного 

пункту. 

Реалізація рішень містобудівної документації та реалізація рекомендованих захо-

дів потребуватиме значних інвестицій. Цього можна досягти шляхом мобілізації сільсь-

кого бюджету, місцевого екологічного фонду, участі бізнесу, залучення коштів з держа-

вного екологічного фонду, інвестицій державних та міжнародних фінансових установ, 

коштів благодійних міжнародних фондів з охорони довкілля. 

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, 

оздоровленню сільського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до тех-

ногенних навантажень. 

 

8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РО-

ЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДО-

СТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

ТАКОЇ ОЦІНКИ). 

 

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не-

затвердження зазначеного документа державного планування; 

 

Альтернатива 2 (Варіант 1): 

«Зміна меж населеного пункту з його подальшим розвитком відповідно до Гене-

рального плану 2020 року» 

 

Альтернатива 2 (Варіант 2): 

«Зміна меж населеного пункту з його подальшим розвитком відповідно до Гене-

рального плану 2020 року» 

 

При обранні Альтернативи 1, ситуація залишиться без змін. 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, враховуючи демо-

графічні показники та відсутність відповідного благоустрою населеного пункту, від-

сутність інженерних мереж, які могли б задовільнити хоча б мінімальні потреби грома-

дян, населений пункт матиме тенденцію до вимираючого. Відсутність місць прикладан-
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ня праці матиме негативне відображення на соціально-економічному стані населення. 

Таким чином, буде спостерігатися спад кількості населення, тому що з кожним роком 

все більше людей будуть виїжджати за межі населеного пункту. Це обумовлене тим, що 

люди прагнуть мати більш гідні умови праці та заробітну платню. 

 

Обрання Альтернативи 2 (Варіант 1): 

Відповідно до положень статті 18 Закону № 1378 нормативна грошова оцінка зе-

мельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а та-

кож інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності, для 

земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільово-

го призначення – не рідше ніж 1 раз на 5 – 7 років. Проведення нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель». 

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 

13, а періодичність її проведення - щонайменше один раз на 5-7 років (повторна норма-

тивна грошова оцінка) – статтею 18 цього Закону. 

При цьому, нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру 

орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для 

перегляду розміру орендної плати. 

Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №489 

від 25.11.2016, інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населе-

них пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування тери-

торій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвен-

таризації земель та державної статистичної звітності і виконується в установлених ме-

жах населеного пункту. 

Відповідно до ст.173 Земельного Кодексу України межі села встановлюються і 
змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністратив-

но-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів 

розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. 

Наразі межі населеного пункту вимагають встановлення і коригування у зв’язку з 
критичними розбіжностями.  

Відповідно до Довідки, виданої виконкомом Руденківської сільської ради площа 

населеного пункту рахується 387,07 га. Крім того, межі населеного пункту вимагають 

впорядкування з межами існуючих закріплених земельних ділянок з метою дотримання 

вимог Земельного Кодексу щодо уникнення черезсмужжя.  

Генеральним планом визначено проектні межі населеного пункту з їх зміною, ро-

зширенням та впорядкуванням з орієнтовною площею до 57,3 га, що дасть можливість 

мешканцям реалізувати свої майнові права та спонукатиме до розвитку населеного пун-

кту в умовах екологічного та соціально-економічного розвитку. 

 

Обрання Альтернативи 2 (Варіант 2):                                                                                                  

Альтернатива 2 (Варіант 1) та Альтернатива 3 (Варіант 2) загалом схожі за техніч-

ними рішеннями, що стосуються меж та їх впорядкування, але є ряд рішень які є недо-

цільними. 

За даною альтернативою створені проектні виробничі території IV-го класу шкід-

ливості в південно-східній частині села, санітарно-захисна зона яких покриває значну 

територію житлових будинків. Проектна свердловина розміщена в санітарно-захисній 

зоні кладовища та не має під’їзду, що не відповідає нормативним вимогам користування 

питною водою. Також даними проектними рішеннями не враховано протипожежний 

бар’єр від лісових масивів навколо межі села Клюсівка (додається – додаток№8). 

 

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 
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СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження генерального плану. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідко-

вуватися під час реалізації рішень генерального плану, зокрема, з метою виявлення 

непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення.  

Моніторинг може бути використаний для:  

• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію 

про реалізацію генерального плану;  

• отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);  

• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами 

влади;  

• перевірки етапів відхилень від вимог затвердженого генерального плану, вклю-

чаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих 

наслідків.  

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» скла-

довою управління у сфері містобудівної діяльності є моніторинг стану розроблення та 

реалізації містобудівної документації всіх рівнів планування території. Органи управ-

ління у сфері містобудівної діяльності при виконанні своїх повноважень контролюють 

стан розробки містобудівної документації на всіх стадіях проектування та досліджують 

стан реалізації містобудівної документації. Наказом Мінрегіону України від 01.09.2011 

№ 170 регламентується порядок ведення містобудівного моніторингу. 

Моніторинг реалізації містобудівної документації – це система обліку, аналізу та 

оцінки фактичних змін характеристик об'єктів містобудування і соціально-економічного 

стану території, в порівняні з проектними показниками, що затверджені містобудівною 

документацією і спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням 

державних і громадських інтересів. 

До завдань Моніторингу в сфері охорони довкілля, у тому числі здоров’я населен-

ня належить збір показників інформації: 
- виконання заходів програм економічного і соціального  розвиту територій; 

- стану довкілля; 

- інженерних, геологічних та гідрологічних вишукувань; 

- оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та    по-

вітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення; 

- спостережень за режимом гідрометеорологічних  явищ: лавин, селів, рівня 

поверхневих вод; 

- затоплення  паводковими водами,  районів  імовірних  провалів  та зсувів; 

- узагальнених обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та умов його 

використання; 

- характеристики оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу; 

- характеристики природної та техногенної безпеки; 

- статистичної звітності та спеціальних наукових  досліджень щодо стану здо-

ров'я населення та впливу  навколишнього  природного середовища на здоров'я насе-

лення; 

- оцінки санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного   басей-

нів,   рівнів шумового, електромагнітного  та радіаційного забруднення; 

Моніторинг передбачає проведення таких заходів: 

− визначення об'єкта Моніторингу; 

− збір даних, що забезпечують отримання  результатів Моніторингу; 

− обробка отриманих даних в процесі Моніторингу; 

− аналіз отриманих даних в процесі Моніторингу; 

− структурування баз даних за геопросторовою інформацією Моніторингу, що 

забезпечують зберігання та оперативне використання отриманої інформації. 
Моніторинг проводиться постійно,  його результати заносяться у базу даних міс-

тобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується 
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під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та  внесення змін до міс-

тобудівної документації. Технологічна  складова  Моніторингу встановлюється з ураху-

ванням показників інформації Моніторингу і програмно-технічних комплексів обробки 

інформації та виду вихідних матеріалів  з  визначенням  технологічної схеми проведення 

робіт камеральної  обробки  матеріалів  спостережень, переліком робочих операцій  збо-

ру  показників,  їх параметрів точності та формування бази даних. 

 

Моніторинг на етапі реалізації рішень генерального плану території 
О
б’
єк
т 
м
он
іт
о-

р
и
н
гу

 

 Параметр, що 
підлягає мо-
ніторингу 

Періодич-

ність 

Хто прово-
дить моніто-
ринг  

Індикатори ре-
зультативності 

П
ов

іт
ря

 

 Вміст забруд-

нюючих речо-

вин у вихлоп-

них газах бу-

дівельної тех-

ніки 

На період бу-

дівництва 

об’єкту 

Органи місце-

вого самовря-

дування 

Відповідність: статті 
9,10, 17 ЗУ Про охо-

рону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 

28.04.2017 ДСТУ 

4276:2004 та ДСТУ 

4277:2004 

 Концентрації 
забруднюю-

чих речовин 

на межі СЗЗ 

виробничих 

територій 

1 раз на рік Представники 

Держпрод-

споживслужби 

Відповідність вста-

новленим гранично 

допустимим концен-

траціям хімічних і 
біологічних речовин. 

Г
ру

нт
и 

 Стан ґрунтів, 

порушених 

при виконанні 
запроектова-

них заходів 

1 раз на рік Лабораторний 

центр, обра-

ний з ураху-

ванням вимог 
чинного зако-

нодавства ор-

ганами місце-

вого самовря-

дування 

Відповідність 

встановленим гра-

нично допустимим 

концентраціям хі-
мічних і біологіч-

них речовин. 

В
ід
хо

ди
 

 Місця тимча-

сового збері-
гання відходів 

Відповідно до 

плану переві-
рок та позап-

ланово 

Представники 

Держпрод-

споживслуж-

би, Державної 
екологічної 
інспекції, 
представники 

органів місце-

вого самовря-

дування та 

місцевих гро-

мадських ор-

ганізацій 

Відповідно до ви-

значених законо-

давством умов 

зберігання відходів 
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Р
ос

ли
нн

ий
 
та

 
тв
а-

ри
нн

ий
 с
ві
т 

 На межі буді-
вельного май-

данчика 

Щоденно Уповноважена 

органом міс-

цевого само-

врядування 

особа 

Відсутність пору-

шень меж будіве-

льних майданчиків 

та не потрапляння 

будівельної техні-
ки і сміття на при-

леглі території з 
природними ком-

плексами 

С
оц

іа
ль

не
 с
ер

ед
ов

ищ
е 

 Населення Не менше 2 

разів на рік і 
за потреби 

Уповноважена 

особа щодо 

консультацій з 
громадськістю 

органів місце-

вого самовря-

дування 

Позитивний на-

стрій зацікавлених 

сторін на продов-

ження співпраці 

 Громадські 
організації/ 
ЗМІ/ інші за-

цікавлені сто-

рони 

Щоразу за по-

требою 

Фахівець зі 
зв’язків із 
громадськіс-

тю, соціаль-

ний праців-

ник, інша упо-

вноважена 

особа органів 

місцевого са-

моврядування 

Позитивний на-

стрій зацікавлених 

сторін на продов-

ження співпраці./ 
Нейтральні або 

позитивні публіка-

ції у ЗМІ./ Спів-

праця із зацікавле-

ними сторонами 

 

- Моніторинг після реалізації рішень генерального плану території 

О
б’
єк
т 
м
он
іт
о-

р
и
н
гу

 

Параметр, що 
підлягає мо-
ніторингу 

Періодич-

ність 

Хто проводить 

моніторинг  
Індикатори результа-
тивності 

П
ов

іт
ря

 

Вміст забруд-

нюючих речо-

вин у вихлоп-

них газах ав-

тотранспорт-

них засобів 

1 раз на рік Станції технічно-

го обслуговуван-

ня 

Відповідність: статті 
9,10, 17 ЗУ Про охоро-

ну атмосферного пові-
тря № 2707-ХП; ЗУ 

3353-12 від 28.04.2017 

ДСТУ 4276:2004 та 

ДСТУ 4277:2004 

Концентрації 
забруднюю-

чих речовин 

на межі СЗЗ 

виробничих 

територій 

1 раз на рік Акредитована 

лабораторія від-

повідно до атес-

тату про акреди-

тацію 

Відповідність встанов-

леним гранично допус-

тимим концентраціям 

хімічних і біологічних 

речовин. 

Г
ру

нт
и 

Стан ґрунтів, 

порушених 

при виконанні 
запроектова-

них заходів 

1 раз на рік Акредитована 

лабораторія від-

повідно до атес-

тату про акреди-

тацію 

Відповідність встанов-

леним гранично допус-

тимим концентраціям 

хімічних і біологічних 

речовин. 
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В
ід
хо

ди
 

Місця тимча-

сового збері-
гання відходів 

Відповідно 

до плану пе-

ревірок дер-

жавних ор-

ганів влади 

та позапла-

ново. Відпо-

відно до 

внутрішніх 

процедур 

контролю та 

моніторингу 

Представники 

Держпродспожи-

вслужби, Держа-

вної екологічної 
інспекції, пред-

ставники органів 

місцевого само-

врядування та 

місцевих громад-

ських організацій 

Умови зберігання від-

ходів мають відповіда-

ти вимогам ЗУ «Про 

відходи».  

Відповідність встанов-

леним гранично допус-

тимим концентраціям 

хімічних і біологічних 

речовин. 

Р
ос

ли
нн

ий
 т
а 

тв
ар

ин
ни

й 

На межі буді-
вельного май-

данчика 

Щоденно Уповноважена 

органом місцево-

го самоврядуван-

ня особа 

Відсутність порушень 

меж будівельних май-

данчиків та не потрап-

ляння будівельної тех-

ніки і сміття на прилег-
лі території з природ-

ними комплексами 

С
оц

іа
ль

не
 с
ер

ед
ов

ищ
е 

Населення Не менше 2 

разів на рік і 
за потреби 

Уповноважена 

особа щодо кон-

сультацій з гро-

мадськістю орга-

нів місцевого са-

моврядування 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

Громадські 
організації/ 
ЗМІ/ інші за-

цікавлені сто-

рони 

Щоразу за 

потребою 

Фахівець зі 
зв’язків із гро-

мадськістю, соці-
альний праців-

ник, інша упов-

новажена особа 

органів місцевого 

самоврядування 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпра-

ці./ Нейтральні або по-

зитивні публікації у 

ЗМІ./ Співпраця із заці-
кавленими сторонами 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛ-

ЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ). 
Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній ча-

стині країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не 

очікуються. 

 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕ-

НОЇ ПУНКТАМИ 1-10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИ-

ТОРІЮ. 

За функціональним призначенням територію села Клюсівка умовно можна поділи-

ти на сельбищну, громадську, рекреаційну та виробничу. Та слід зазначити, що на підп-

риємства, яке функціонує на території населеного пункту не має достатньої кількості 
робочих місць на сьогоднішній день і тому люди вимушені виїжджати на роботу до ін-

ших населених пунктів. 

Так згідно статистиці за останні 5 років можна побачити зменшення кількості на-

селення. Це обумовлено тим, що з кожним роком все більше людей виїжджають на пра-

цю за межі села села Клюсівка. Люди прагнуть мати більш гідні умови праці та заробіт-

ну платню.  

Проте село Клюсівка має певні перспективи для свого розвитку. На території існує 

значна кількість незайнятих територій і всі сприятливі природні умови для розвитку 

сільськогосподарського виробництва та «зеленого» туризму. 
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Тому метою нового проекту генерального плану буде збереження кількості насе-

лення села Клюсівка за рахунок структуризації його зон, поліпшення культурно-

побутового обслуговування  його мешканців, створення місць прикладання праці. 
Ймовірність того, що реалізація рішень генерального плану призведе до таких мо-

жливих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть не-

значними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на до-

вкілля, є незначною. 

Проведений аналіз СЕО виявив потенціал для позитивного впливу проекту онов-

леного генерального плану на навколишнє середовище та здоров'я населення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


