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

 

Генеральний план селища міського типу Вороновиця – містобудівна 
документація, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії  
планування,  забудови та іншого  використання території населеного пункту і 
визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та 
функціонального призначення території, формування системи громадського 
обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі, 
інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного 
захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних 
процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та 
збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища 
історичного населеного місця. 

План зонування території селища міського типу Вороновиця – це 
містобудівна документація, якою встановлюється функціональне 
призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого 
використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх 
допустимих видів, умов і обмежень забудови території та окремих земельних 
ділянок у межах зон (підзон), визначених планом зонування.  

«План зонування території» (Зонінг) виконаний на всю територію 
населеного пункту у відповідності та у складі містобудівної документації - 

генерального плану смт. Вороновиця. 
Замовник генерального плану та плану зонування території  

смт Вороновиця – Вороновицька селищна рада (рішення 7 сесії 
Вороновицької селищної ради 6 скликання від 10 червня 2011 р.) 

Розробник генерального плану та плану зонування території  
смт Вороновиця ТДВ «НВК «Світязь». 

Розроблення генерального плану населеного пункту здійснювалось: 
 згідно вимог нормативно-правових актів України у сфері 

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

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

Генеральний план розроблений ТДВ «НВК «Світязь» на 
актуалізованій картографічній основі М 1: 2 000 у цифровій формі, як набір 
профільних геопросторових даних у місцевій системі координат, що має 

зв’язок з державною системою координат УСК-2000. 

При розробленні генерального плану смт Вороновиця використано 
матеріали: 
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- Генерального плану смт Вороновиця (інститут-розробник –  

УНДІПміст «Діпромісто», 1971 р. затвердження); 
- публічної кадастрової карти України; 
- схеми землекористування території Вороновицької селищної ради; 
- технічної документації  по нормативній грошовій оцінці  земель  

смт Вороновиця.  

- Схеми планування території Вінницької області, затвердженої 
рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання № 58  
від 08.11.2013 р. 

- Проекту районного планування території Вінницького району, 
затвердженого рішенням в 1989 році; рішенням № 390 20 сесії Вінницької 
районної ради 06 скликання від 14.03.2013 р. визнаний придатним для 
використання до розроблення Схеми планування території Вінницького 
району. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 

державного планування не буде затверджено (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Селище міського типу Вороновиця (адміністративний центр 
Вороновицької селищної ради) – міське поселення, розташоване в південній 
частині Вінницького району, на відстані 24 км на південний-схід від 
обласного центру м. Вінниця. Площа території Вороновицької об’єднаної 
територіальної громади складає 8279,60 га, у тому числі Вороновицької 
селищної ради 4802,7000 га, в межах смт Вороновиця - 1015,5300 га; 
Комарівської сільської ради 3476,9000 га, в межах с. Комарів - 485,5000 га. 
Кількість населення в смт Вороновиця станом на 01.01.2018 р.  – 6815 осіб.  

Селище входить в приміську зону великих міст.  
Смт Вороновиця входить до списку історичних населених місць 

України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
26.07.2001 р. № 878. 

Територія Вороновицької селищної ради межує: 
- з північної  сторони - з територією Комарівської сільської ради 

Вінницького району; 
- з північно-східної сторони – з територією Степанівської сільської 

ради Вінницького району; 
- із східної сторони – з територією Побережненської сільської ради 

Вінницького району; 
- з південно-східної сторони – з територією Байраківської сільської 

ради Немирівського району; 
- з південної сторони – з територією Кудлаївської сільської ради 

Немирівського району; 
- з південно-східної сторони – з територією Марківської сільської 

ради Тиврівського району; 
- з західної сторони – з територією Тростянецької сільської ради 

Тиврівського району. 
 

В проектні межі населеного пункту за пропозиціями генерального 
плану пропонується ввести території: 

- для розвитку садибної забудови; 
- для використання і обслуговування водних об’єктів (річка, 

струмки, ставки з відповідною інфраструктурою, заболочені території); 
- для рекреаційних потреб; 
- для виробничих потреб (сільськогосподарських підприємств); 
- для розвитку комунальних об’єктів; 
- для розміщення об’єктів інженерної інфраструктури; 
- для обслуговування транспортної інфраструктури. 
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2.1. Фізико-географічна характеристика території 
Селище міського типу  Вороновиця та територія, що пропонується до 

введення в проектні межі населеного пункту, розташовані в межах 
Вінницької лісостеповії області Подільського Побужжя.  

Відмітки поверхні землі коливаються від 234,90 м (Дальній) до  
285,80 м. Через територію селища протікає річка Воронка та її притоки 
(струмки, потічки). В долині річки, струмків створені ставки.  

 

2.2.Природні умови 

Згідно фізико-географічного районування території  України 
територія, що розглядається, розташовані в лісостеповій зоні (зона III). 

Територія Вороновицької селищної ради знаходиться в межах 
геоморфологічного району Вінницько-Немирівської акумулятивно-

денуляційної рівнини, для якої характерним є помірно хвилястий тип 
рельєфу. 

Тип території долинно-балочний. Балки створюються річкою Воронка 
та струмками (потічками), що є її притоками. Крутизна схилів балок від 80 -
150‰  та більше 150‰. Долиною річки Воронка та її притокою селище 
умовно ділиться на східну і західну частини. Заплава річки місцями має 
ширину до 200 м, заболочена, часто перегороджена дамбами, вище яких 
розміщені ставки. 

Основою ґрунтоутворюючою породою на території селища є леси. 
Вздовж річки Воронка поширені алювіально-делювіальні відклади.  

В геоструктурному відношення територія селища розміщена в 
західній частині Українського кристалічного масиву. Масив складається із 
кристалічних порід сімейства гранітів і гнейсів архея. На кристалічних 
породах залягають продукти їх вивітрювання, що прикриті третинними і 
четвертинними осадочними породами. 

 

2.3.Клімат 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія 
населеного пункту знаходиться в північно-західному районі (район І), згідно 
архітектурно-будівельному кліматичному районуванню території України, 
клімат помірно - континентальний, зі сніжною зимою і помірним літом. 

Середня  температура повітря січня мінус 5-8°С.  
Середня температура повітря липня 18-20°С.  
Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м.  
Сейсмічність району до 6 балів. 
Кількість опадів за рік складає 550-700 мм. 
Снігове навантаження – 136 кг. 
Річна сума сонячної радіації – 933 ккал/см2 

Середньорічна кількість опадів складає 460-520 мм. 
Максимальна швидкість вітру в січні – 3-4м/с 
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Переважний напрям вітру протягом року:  
 в січні - північно-західний, західний  
 липні - західний 

 

2.4.Гідрогеологічні умови 

В гідрогеологічному відношення виділяють водоносні горизонти: 
- водоносний горизонт, що залягає на червоно-бурих чи пістрявих 

сарматських глинах на плато або схилах. Глибина залягання водоносного 
горизонту коливається від 50-10 м до 15-17 м., мінералізація невисока, 
продуктивність колодязів 0,036-072 м3/год.); 

- водоносний горизонт тріщинуватих порід декамбрію (глибина 
залягання водоносного горизонту 40-60 м, води в більшості напірні, дебіт 
свердловин змінюються від 5 м3/год до 7 м3/год). 

Але на рівні з заводненими ділянками на території селища 
зустрічаються практично безводні ділянки. 

Води по хімічному складу придатні для питних та господарських 
цілей. 

В долинах балок протікають річка та її притоки. На руслах річки і 
приток сформовані ставки. 

Водоносний горизонт – безнапірний. Живлення основного 
водоносного горизонту відбувається в основному за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів та притоку підземних вод з територій, що мають вищі 
показники відміток поверхні. Область живлення ґрунтових вод співпадає з 
областю розповсюдження водоносного горизонту.  

Загальний напрямок потоку ґрунтових вод – до місцевої області 
розвантаження – тальвегів балок, в яких протікає річка та струмки. 

Сезонні коливання ґрунтових вод можуть складати 0,5…1,5 м. У 
випадку випадання великої кількості опадів протягом короткого періоду 
часу, різкого танення великих запасів снігу, а також значних техногенних 
втратах з водонесучих мереж коливання рівня ґрунтових вод можуть бути 
більшими від наведених. Це природній процес, пов’язаний з одного боку з 
повільною інфільтрацією атмосферних опадів, а з іншого – з наявністю 
місцевого водоупору. 

Поверхневий стік атмосферних опадів по території не організований, 
відбувається за рахунок вільної інфільтрації в ґрунт. 

В межах населеного пункту територія не відноситься до 
підтоплюваної за природними та техногенними умовами.  

 

2.5.Інженерно-геологічні процеси та явища. 
В сучасних умовах на території населеного пункту в межах проектної 

межі не спостерігається активних несприятливих інженерно-геологічних 
процесів: зсувів, поверхневих ерозійних процесів. 
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Загальний ухил  території в південно-західному напрямку. Перепад 
висот в межах території населеного пункту 50,90 метрів. 

 

2.6.Атмосферне повітря. 
За метеорологічними умовами селище має низький потенціал 

забруднення атмосферного повітря, сприятливі умови розсіювання 
промислових викидів. 

Головними стаціонарними джерелами забруднення атмосферного 
повітря є діючі виробничо-складські, складські об’єкти, сільськогосподарські 
підприємства,  вантажний транспорт, що обслуговує та зберігається на цих 
підприємствах.  

Згідно статистичних даних обсяги викидів від стаціонарних джерел в 
атмосферне повітря в загальному по Вінницькому району та смт. Вороновиця 

за період 2012 -2017 років залишаються відносно стабільними. 

 Обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в 
загальному по Вінницькому району  у 2016 році були помірними: за даними 
статистичної звітності становили приблизно 1,3% від загально обласних або 
близько 1545,6 тис. тон. Щільність викидів на 1 км2

 території району в 
середньому 1,6 т на 1 особу –19,1 кг. Показники нижчі від середніх по 
області (1,6 т/км2

 та 75 кг в розрахунку на 1 особу відповідно). 
На території селищної ради потужних джерел забруднення немає.  
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря на території селищної ради 

наявні у: ВАТ «Вінницяобпаливо», ПТУ№14, ПП «Вадим»,  
ПАТ «Укртрансгаз», ПП «Укрвінпостач», ПП «Михалич і Ко», ДП 
«Вінницьке лісове господарство», КП «Вінницятеплоенерго»,  
ТОВ «Птахофабрика «Поділля», ТОВ «Профіль-М», ПП Вороновицький 
завод будівельних матеріалів, ПП «ОККО-нафтопродукт»,  
ТОВ «Вороновицьке ХПП», ФОП Мартинов О.М. 

Основну частку у забрудненні атмосферного повітря вносить 
транспорт: у Вінницькому районі частка викидів від автотранспорту до 
загального обсягу викидів складала 75%. Протягом останніх років обсяги 
викидів по району складали 4% від загальних викидів пересувними 
джерелами по області. Щільність викидів на 1 км2

 території району в 
середньому 3,5 т, на 1 особу – 43 кг. Показники на рівні середніх по області. 

Транзитний вантажний транспорт здійснює свій рух по державних 
автомобільних дорогах В межах селища має місце рух транзитного 
автобусного транспорту. 

 

2.7.Водні ресурси. 
Поверхневі водойми Вінницького району належать до басейну річки 

Південний Буг. Територією селищної ради протікає річка Воронка та її 
притоки (струмки). 
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Річка Воронка бере початок в ур. Байрак в 3 км на схід від  
с. Степанівка, Вінницького району і впадає в р. Південний Буг з лівого берегу 
у с. Потуш, Тиврівського району. 

Довжина річки 25км, площа водозбору 332 км2, загальне падіння 85 м. 
На водотоку річки створені ставки, у тому числі великий технічний 

став колишнього цукрового заводу. 
Річка Воронка протікає на території трьох адміністративних районів: 

Вінницького, Немирівського, Тиврівського. 
Права притока річки Воронка, що протікає в межах селища, без назви. 

Свій початок бере в с. Комарів. Довжина притоки 9,6 км. на водотоку 
створені ставки, у тому числі в межах населеного пункту. 

Технічна документація по встановленню зон санітарної охорони 
водозаборів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних 
об’єктів не розроблялась. 

У 2012-2017 роках якість води малих річок області залишається 
стабільною і в цілому задовільною. Однак, вода забруднена органічними 
сполуками.  

Водні об’єкти (крім копанок) разом із прибережною захисною смугою 
(ПЗС) використовуються для відпочинку населення.  

Джерелами забруднення водних об’єктів є поверхневий стік дощових 
і талих вод, який формується на території приватної садибної забудови, 
виробничих територіях, в межах вулиць і проїздів. Все поверхневе 
забруднення зливається у водостоки за рахунок незадовільного в основному 
утримання територій прибережних захисних смуг. Прибережні захисні смуги 
не визначені в натурі і тому в них має місце садибна забудова,  розорювання 
земель. Крім того має місце  просочування в ґрунт нечистот з вигребів тощо. 
Забруднення підземного горизонту на території садибної забудови може бути 
пов’язане з порушенням санітарних вимог щодо обладнання та будівництва 
вигрібних ям, надвірних вбиралень, гноєсховищ, внесення мінеральних 
добрив. 

 

2.8.Земельні ресурси. 
За класифікацією ґрунтів і земель України та їх придатністю до 

сільськогосподарського виробництва ґрунти Вінниччини по родючості 
розміщуються від четвертого (70-61 бал) до восьмого (30-21 бал) класу. Це 
ґрунти від високої родючості (добрі землі) до групи ґрунтів низької якості 
(малоцінні землі) по загальній класифікації ґрунтів і земель України. 

Основні ґрунти області це чорноземи (східна, північно-східна 
територія Вінницької області (50,1% площі сільськогосподарських угідь) та 
сірі лісові (майже 33%).  

За загальнодержавним номенклатурним списком агровиробничих груп 
грунтів на території селища були виділені наступні агрогрупи грунтів: 

 ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові грунти; 
 сірі опідзолені середньо суглинкові грунти; 
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 ясно-сірі а сірі опідзолені слабо змиті середньо суглинкові 
грунти; 

 ясно-сірі та сірі опідзолені середньо змиті середньо суглинкові 
грунти; 

 лучно-болотичті неосушені грунти; 

 лучні глибокі наносні середньо суглинкові грунти; 

 переміщені грунти активних зсувів. 
 

 

Згідно наказу Державного комітету України по земельних ресурсах 
від 06.10.2003 р. №245 «Про затвердження переліку особливо цінних груп 
ґрунтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 р. 
№979/8300, ґрунти, що залягають на території населеного пункту, не 
відносяться до особливо цінних груп ґрунтів. 

Згідно шкали агроекологічної оцінки якості сільськогосподарських 
земель ґрунти відносяться до VI класу якості земель – землі середньої якості. 

На територію селища негативний вплив спричиняють у тому числі 
вулично-дорожня мережа, кладовища, виробничі,  сільськогосподарські та 
автотранспортні  підприємства, які розташовані на території селищної ради 

за межами населеного пункту, на територіях, що безпосередньо межують із 
територією селища. 

Відомостей щодо екстремальних  випадків забруднення ґрунтів на 
території Вінницького району до органів виконавчої влади не надходило. 

 

2.9.Флора і фауна. 
Вінницька область лежить у лісостеповій зоні центральної частини 

Правобережної частини України. 
Рослинність області характерна для лісостепу. Лісистість території 

складає 14,2%. Ліси Вінниччини належать до типу середньоєвропейських 
лісів. Основу лісової рослинності становить граб, а до звичайних тутешніх 
дерев належать: дуб, ясен, липа, клен, явір, берест, осика, тополя, дика груша, 
дика яблуня, черемха, черешня та інші. Рослинний світ на території села та 
найближчих околицях представлений видами, притаманними даній 
місцевості. 

Тваринний світ області різноманітний. На фоні великого 
біорізноманіття вирізняється наземні хребетні. Рідкісні види тварин і птахів в 
даному районі не спостерігались. 

У межах Вінницької області виділено 22 сполучні території. Серед 
них три національних екокоридори. Територія селища потрапляє в межі 
південної (широколистянолісова)  гілки національного екокоридору – 

Галицько-Слобожаньського. 
Галицько-Слобожанський (лісостеповий) екокоридор, має 

найбільшу протяжність, сильно звивисту конфігурацію і розгалуження у 
східній частині на північну та східну гілки. За своїм географічним 
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положенням та значенням він є центральним і перетинає весь Лісостеп. Його 
призначенням є збереження біорізноманітності унікальних для України 
центральноєвропейських ялицево-сосново-букових, реліктових 
присередземноморських звичайнодубових, скельнодубових пралісів, дубово-

грабових і унікальних для рівнинної частини України пухнастодубових лісів 
та центральноєвропейських лучних степів, які знаходяться на межі ареалу, а 
також причорноморських степів. 

Екокоридор забезпечує охорону 73 видів рослин і грибів та 63 видів 

тварин з ЧКУ, які, відповідно, становлять 13,5 та 16,5% їх загальної кількості, 
у т. ч. судинних рослин - 60, лишайників – 1,грибів - 2, ссавців - 10, птахів - 
25, риб - 1, комах - 22 та 5 видів з інших систематичних груп. Із ЗКУ 
екокоридор забезпечує збереження 33 синтаксонів, або 25,9% їх загальної 
кількості. 

Відповідно до Схеми екомережі області, затвердженої рішенням 10 
сесії  Вінницької обласної ради 6 скликання від 14.02.2012 року № 282 «Про 
затвердження регіональної екомережі Вінницької області» західну, південно-

західну частину території Вороновицької селищної ради покриває 
Вороновицький регіональний центр біорізноманіття, буферна зона якого 
проходить по західній, південно-західній околиці території селища 
Вороновиця. 

Вороновицький регіональний центр біорізноманіття сформувався у 
межах Вінницького, Тиврівського та Немирівського адміністративних 
районів Вінницької області та займає площу 4091,6 га. Він охоплює лісові 
масиви в околицях смт. Вороновиця. Південна частина ключової території, в 
районі сіл Потуш і Никифорівці, знаходиться у долині Південного Бугу . 

Ключові території локального рівня сформувались на основі 
заповідного урочища «Вороновицькі ясени» (22 га), заповідного урочища 
«Вороновицька дача» (22,7 га), лісового заказника місцевого значення 
«Вороновицька дача2 (14 га), ботанічних пам’яток природи місцевого 
значення «Діброва» (4,3 га), «Вороновицька горішина» (1,2 га) та 
«Вороновицька дубина» (2,4 га). Це переважно лісові екосистеми дібров 
Поділля. 

На території Вороновицького регіонального центру біорізноманіття 

зростають такі види Червоної книги України: коручка чемерниковидна, 
коручка темно-червона, підсніжник білосніжний, гніздівка звичайна, лілія 
лісова. 
 До обласного Червоного списку занесені такі рідкісні для Вінницької 
області види рослин: конвалія звичайна, фіалка запашна, черемха звичайна, 
барвінок малий, печіночниця звичайна, проліска дволиста. 

У межах Вороновицького регіонального центру біорізноманіття 
зустрічаються регіонально-рідкісні види рослин, що не внесені до обласного 
Червоного списку: вороняче око чотирилисте, зубниця бульбиста, арум 
Бессерів. 
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На території цього регіонального центру біорізноманіття виявлено такі 
рослинні угруповання Зеленої книги України:  

- асоціації грабово-дубового лісу волосисто-осокового та 
яглицевого (старі типові насадження); 

- група асоціацій дубових лісів ліщинових (типові старі ліси); 
- асоціації дубового лісу дуба черешчатого свидиново-

парвськоосокового. 
На території Вороновицького регіонального центру біорізноманіття 

мешкають види тварин, що занесені до Європейського Червоного списку: 
вовчок ліщиновий, вусач великий дубовий західний, слимак виноградний, 
мурашка руда лісова. 

До Червоної книги України занесені види тварин: борсук звичайний, 
мідянка, стрічкарка тополева, жук-олень, вусач великий дубовий західний, 
ксилокопа звичайна. 

Природоохоронні території в межах населеного пункту представлені 
в основному збереженою, але не встановленою прибережною захисною 
смугою водних об’єктів. 

Характерною рисою  територій в межах прибережних захисних смуг 
річки Воронка, її приток, струмків та ставків є часткова заболоченість, яка 
підтоплена ґрунтовими  та поверхневими водами з прилеглих територій, з 
лучною рослинністю, плавневими заростями очерету і рогозів. Посилений 
ріст рослинності викликає значне надходження органічної речовини під час 
відмирання рослин (вторинне забруднення водойми). Має місце розорювання 
земель в прибережних захисних смугах річки, струмків та ставків.  

В межах селища, на південній околиці території населеного пункту, 

розташований об’єкт природно-заповідного фонду – ботанічна пам’ятка 
природи місцевого значення - «Алея вікових лип». Об’єкт розташований 
вздовж автомобільної дороги державного значення як озеленення 
спеціального призначення. 

 

2.11.Демографічні показники  
Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення, 

тобто його депопуляція.  
Станом на 01.01.2018 р. населення населеного пункту складало 6815 

одиниць. Людей працездатного віку - 3345 осіб, дітей від 0 до 15 років – 1371 

особа, людей старшого віку (старші 55-60 років) – 2099 особи. 
З 2014 року по 2018 рік  народилось 247 дітей, проте, за цей період 

кількість померлих становило 479 осіб, що 1,93 рази (майже у два рази) 
більше за кількість народжених. Отже, природній приріст у населеному 
пункті є задовільний.  

На позитивне формування загальної кількості населення мають вплив 
міграційні процеси. 
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2.12.Аналіз захворюваності населення 
Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення у 

тому числі у Вінницькій області, тобто його депопуляція. 
Загальна захворюваність дітей віком від 0 до 14  

У структурі поширеності захворювань дітей від 0 до 14 років, по 
Вінницькій  області на першому місці знаходяться хвороби органів дихання – 

11 675 ‰ (2016 - 11066 ‰); друге місце займають – хвороби кістково-

м`язової системи – 1241 ‰ (2016р.- 1241‰), третє місце -  хвороби ока та 
придаткового апарату – 1004 (2016 - 1050 ‰), четверте місце – хвороби 
ендокринної системи – 801 (2016р.- 879 ‰); п’яте місце – хвороби крові – 

781‰ (2016-849 ‰), на шостому  місці знаходяться хвороби органів 
травлення – 762 ‰ (2016 - 842 ‰), сьоме місце посідають хвороби шкіри та 
підшкірної клітковини – 598 ‰ (2016 – 681 ‰).  
Загальна захворюваність підлітків (15-17 років включно)  

У структурі поширеності захворювань підлітків 15-17 років зростають 
показники новоутворень у підліткового населення області. За рік цей 
показник зріс на 32 ‰ і становить 303 ‰,  виріс показник захворювання на 
цукровий діабет та супутню патологію з 24,3 ‰ до 28,0 ‰. Враховуючи 
велике навантаження у навчальних закладах, неконтрольований час 
використання різноманітних гаджетів та мобільних телефонів, показник 
міопії (короткозорість) зріс за один рік з 683 ‰ до 692 ‰. Зросли хвороби 
системи кровообігу з 711 ‰ до 726 ‰. Відсутність дієвого контролю за 
якістю харчування підлітків призвела до зростання показників 
функціональних розладів шлунку з 152 ‰ до 175 ‰. 
Загальна захворюваність дорослих (18 років та старші) 

Загальна захворюваність по Вінницькій області залишається на 
високих цифрах і становить 19 648 ‰. 

За 2017 рік значно зріс показник новоутворень з 568 ‰ до 596 ‰, 
зросли хвороби крові та кровотворних органів з 299 ‰ до 307 ‰, хвороби 
ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин 
зросли з 1711 ‰ до 1722 ‰, у т. ч. всі види цукрового діабету. Внаслідок 
неправильного харчування, використання в їжу великої кількості харчових 
добавок і малорухливого способу життя, поступово зростають показники 
ожиріння дорослого населення області і у 2017 році цей показник становив 
533 ‰, проти 531 ‰  у 2016 році. 

Таким чином, можна зазначити, що стан здоров’я дітей та дорослих, 
демографічна ситуація в області залишається напруженою і носить нестійкий 
характер.  

Тому, враховуючи наявність незадовільних факторів навколишнього 
середовища та їх вплив на організм, можливе погіршення стану здоров'я 
населення, але при умові запобігання шкідливого впливу таких факторів 
показники захворюваності будуть стабілізуватися. 
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Узагальнена інформація про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-

профілактичного закладу  Вороновицької АЗПСМ за 2016, 2017, 2018 роки 

Найменування класів і окремих хвороб 

2016 2017 2018 

0-14 15-17 

Дорослі 
(18 років і 

старші) 
0-14 15-17 

Дорослі 
(18 років і 

старші) 
0-14 15-17 

Дорослі 
(18 років і 

старші) 
Усі хвороби 4316 869 12017 4420 855 10635 4192 877 9860 

Інфекційні та паразетичні 7 1 47 5 - 47 16 1 30 

Новоутворювання 20 3 126 28 6 147 26 35 44 

Хвороби крові , кровотворних органів та окремі 
порушення із залученням імунного механізму (анемії 
залізодефіцитні) 

143 8 197 152 9 200 120 6 163 

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування , 
порушення обміну речовин у тому числі: 

123 39 1055 113 35 1070 118 30 1119 

- дифузний зоб 1 ступеня 15 14 221 12 16 236   11 15 243 

- цукровий діабет 1 - 228 1 - 210 1 - 216 

- ожиріння 19 11 339 24 6 352 29 6 357 

Хвороби нервової системи 100 65 827 95 57 599 99 53 383 

Хвороби ока та придаткового апарату 90 24 354 104 37 367 111 44 349 

Хвороби вуха та соскоподібного відростка 108 20 234 59 20 169 37 22 126 

Хвороби системи кровообігу 88 21 4113 89 22 2970 77 17 2929 

Хвороби органів дихання у тому числі: 3082 516 1981 3232 535 2079  3056 560 1887 

- гострий фарингіт та гострий тонзиліт 163 14 90 136 17 71 64 13 50 

- гострий ларингіт та трахеїт 523 87 225 618 82 248 676 130 236 

- пневмонії 11 1 68 3 - 73 5 1 47 

- алергічний реніт 6 3 35 1 3 37 12 3 34 

- хронічні хвороби мигдалин та аденоїди 107 9 11 128 22 10 3 22 5 

- бронхіт хронічний 6 1 179 5 2 188 5 1 180 

-     інші хронічні хвороби легень - 3 36 - 1 19 - 1 19 

- бронхіальна астма 7 1 45 7 1 51 8 1 55 

Хвороби органів травлення 72 23 1334 71 17 1386 81 26 1409 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 112 38 137 93 28 155 70 35 92 

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 231 68 575 239 61 535 229 51 439 

Хвороби сечостатевої системи 34 11 685 40 6 604 40 13 547 

Уроджені аномалії (вади розвитку) 
вроджені аномалії системи кровообігу 

45 

9 

12 

7 

- 59 

14 

11 

3 

- 65 

14 

8 

2 

- 
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За інформацією про захворювання, зареєстровані у хворих, яких 
обслуговує Вороновицька АЗПСМ захворюваність: 

- дітей від 0 до 14 років - на першому місці знаходяться хвороби 
органів дихання, на другому – хвороби кістково-м’язової системи та 
сполучної тканини, на третьому – хвороби крові;  

- підлітків 15-17 років - на першому місці знаходяться хвороби – 

органів дихання, на другому та третьому місцях – хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини та хвороби крові;  

- дорослих 18 років і старше – на першому місці знаходяться 
хвороби системи кровообігу та системи дихання, на другому – хвороби 
травлення та ендокринної системи. 

Враховуючи наявність незадовільних факторів навколишнього 
середовища та їх вплив на організм, можливе погіршення стану здоров'я 
населення.  Проте, при умові запобігання шкідливого впливу таких факторів 
показники захворюваності можуть зменшуватись. 

Якщо генеральний план населеного пункту   не буде затверджений,  то 
змін в поточному стані довкілля не відбудеться. 

 

2.13.Аналіз відомостей про існуючий  стан об’єктів, що мають 
вплив на навколишнє природне середовище 

Існуючі об’єкти, що є джерелом впливу на навколишнє природне 
середовище  в межах населеного пункту розташовані в центральні  
(вул. Козацький шлях, вул. Сонячна) і східній (вул. Молодіжна,  
вул. Київська, вул. Цукрозаводська) частинах селища та на північно-східній 
околиці за межами селища. 

 

Перелік об’єктів виробничого, виробничо-складського призначення та 
сільськогосподарські підприємства, що розташовані в межах селища та 
мають вплив на територію населеного пункту, наведені в табл. 1. 

 Табл. 1.  Об’єкти  виробничі, виробничо-складські та 
сільськогосподарські підприємства, що мають вплив на територію населеного 

пункту в існуючих межах 

№ за 
ГП 

Вид діяльності  

Нормативна 
(встановлена для 

об’єкту за станом 
використання на 

час початку 
розроблення 
генерального 

плану) СЗЗ, (м) 

Посилання на 
нормативний 

документ 

Підприємства виробничо-складські 
9.1 Об’єкти V класу шкідливості. По комплектуванню 

будівельних матеріалів 

- Олійницьке; 

- По виготовленню кормів (малої 
потужності); 
- По складуванню сільськогосподарської  
продукції; 

50 ДСП 173-96 

(дод. №4) 
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- По виробництву рослинного масла; 

- По обробці молока; 

- Консервний завод; 

- Хлібопекарське підприємство (недіюче) 
- По складуванню деревини; 
- По ремонту і складування побутових 

товарів 

9.2 Об’єкт IV класу шкідливості.  
- По очищенню нафтопродуктів; 
- По виготовленню кормів; 

- По ремонту сільськогосподарської техніки; 

- По виробництву дрібних залізобетонних 
виробів 

100 ДСП 173-96 

(дод. №4) 

Підприємства сільськогосподарські 
10.1 Об’єкт III класу шкідливості. Птахівниче.  130/130/106/ 

157/174 

Висновок 
державної 
санітарно-

епідеміологічн
ої експертизи 
від 13.07.2018 

р.  
№ 602-123-20-

4/31125 

(дод. том 1.2) 
10.2 Об’єкт IV класу шкідливості. По виробничо-

технічному обслуговуванню сільськогосподарської 
техніки. Гаражі.  

100 ДСП 173-96  

(дод. №5) 

10.3 Об’єкт V класу шкідливості. По зберіганню 
сільськогосподарської продукції 

50 

Об’єкти складські 
11.1 По складуванню промислових товарів  ДСП 173-96 

(дод. №6) 

 

Перелік об’єктів комунального господарства, зовнішнього 
транспорту, інженерні об’єкти і мережі, що розташовані в межах селища та  
на територіях, що безпосередньо примикають до межі і мають вплив на  
територію населеного пункту, наведені в табл. 2.  

Табл. 2.  Об’єкти  комунального господарства, зовнішнього транспорту, 
інженерні об’єкти і мережі, що мають вплив на територію населеного пункту в 

існуючих межах 

Назва об’єкту 

Нормативна 
СЗЗ/ОЗ/СР/ЗСО, 

(м) 

Посилання на 
нормативний документ 

Кладовище традиційного 
поховання 

300/-/-/- ДСП 173-96 (додаток №4) 

Трансформаторні підстанції -/10/-/- Постанова Кабінету Міністрів 
України від 04.03.1197 р. № 209 
«Про затвердження Правил 
охорони електричних мереж» 

ЛЕП напругою 10 кВ -/10/- - «» - 

Магістральний газопровід  -/100/-/- ЗУ «Про правовий режим земель 
охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів»;  
Правила охорони магістральних 
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газопроводів (ПКМ від 
16.11.2002 р. № 1747) 

ГРС «Вороновиця» -/100/- -«»- 

Газопровід  високого тиску 
першої категорії 

-/10/-/- Кодекс газорозподільних систем 
(затверджено постановою 
Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 
30.09.2015 р. № 2494 

Газопроводи середнього тиску -/4/-/- - «» - 

Газопроводи низького тиску -/2/-/- - «» - 

ГРП, ШРП, ВОГ -/10/-/- - «» - 

Обладнання  мобільного зв’язку  ЗОЗ* згідно 
розрахунку 

ДержСанПін 236-96 

Автомобільна дорога II технічної 
категорії (в межах населеного 
пункту)  

-/-/50/- ДБН Б.2.2-12:2018  

Автомобільна дорога II технічної 
категорії (за межами населеного 
пункту 

-/-/100/- ДСП 173-96 

БП АЗС 50/-/-/- ДСП 173-96/ п. 10.8.28 ДБН 
Б.2.2-12:2018 

СТО -/-/15/- ДБН Б.2.2-12:2018 

АГЗП 100/-/-/- за погодженням  
АТП 100/-/-/- ДСП 173-96 

Гаражі  (до 10 включно) -/-/10/- ДБН Б.2.2-12:2018 

Пожежно-рятувальна частина  -/-/15/- п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2018 

Очисні споруди господарсько-

побутової каналізації. 
200/-/-/- ДСП 173-96 

Каналізаційна насосна станція 
господарсько-побутової 
каналізації 

15/-/-/- ДСП 173-96 

Очисні споруди виробничої 
каналізації. 

200/-/-/- ДСП 173-96 

Окрема водозабірна свердловини  -/-/-/30 Постанова Кабінету міністрів 
України від 18.12.1998 р. № 2024 
«Про правовий режим зон 
санітарної охорони водних 
об’єктів» 

Водонапірна башта -/-/-/15 -«»- 

 

Крім того, об’єктами забруднення є магістральні вулиці Паріївська, 
Козацький шлях, Гагаріна, Молодіжна, Немирівська, Кармелюка, Київська,  
що в межах населеного пункту є частинами автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення і приймають потоки транзитного 
транспорту.  
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією 
та результатами досліджень) 

Генеральний план населеного пункту  розробляється на підставі 
аналізу існуючого стану території з урахуванням природо-кліматичних умов, 
існуючого рельєфу території, особливостей забудови та іншого використання 
в межах населеного пункту та прилеглої території, із визначенням 
містобудівних обмежень, що діють в існуючих межа території населеного 
пункту та на тих територіях, що пропонується ввести в межі селища при 
дотриманні планувальної організації та функціонального призначення 
існуючої території із пропозиціями щодо планувальної реорганізації об’єктів 
і територій. 

 

3.1.Характеристика стану довкілля при виконані пропозицій 
генерального плану у тому числі щодо змін меж населеного пункту 

За пропозицією генерального плану існуючі кладовища традиційного 
поховання запропоновано до закриття із зменшенням СЗЗ до 50м, як для 
міських населених пунктів,  по завершенню кладовищного періоду. Дане 
рішення щодо зупинення захоронення на кладовищах матиме позитивний 
вплив на оточуюче середовище щодо охорони ґрунтів та водних ресурсів. 

За пропозиціями генерального плану в проектні межі території селища 

пропонується ввести території діючих об’єктів, а також інженерної 
інфраструктури та обслуговування транспорту без зміни виду та 
потужностей їх виробничої діяльності, що можуть мати вплив на навколишнє 
природне середовище,  згідно таблиці 3.  

Вплив на навколишнє природне середовище у тому числі на здоров’я 
населення при введенні в проектні межі населеного пункту існуючих 
об’єктів, за переліком приведеним в табл. 3,  в порівнянні із існуючим 
станом, не зміниться і не погіршиться. 

 
Табл. 3. Діючі підприємства, об’єкти інженерної інфраструктури, території яких 

пропонується ввести в проектні межі території населеного пункту без зміни виду та 
потужностей їх діяльності 

№ за 
ГП 

Вид діяльності  

Нормативна 
(встановлена для 
об’єкту за станом 

використання на час 
початку розроблення 
генерального плану) 

СЗЗ, (м) 

Посилання на 
нормативний 

документ 

Підприємства виробничо-складські 

9.1 

Об’єкти V класу шкідливості.  
- По комплектуванню будівельних 
матеріалів 

50 ДСП 173-96 (дод. №4) 

9.2 Об’єкт IV класу шкідливості.  
По виробництву дрібних залізобетонних 
виробів 

100 ДСП 173-96 (дод. №4) 
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Підприємства сільськогосподарські 
10.3 Об’єкт V класу шкідливості. По зберіганню 

сільськогосподарської продукції 
50 ДСП 173-96 (дод. №6) 

Інженерні об’єкти  
- ЛЕП напругою 10 кВ 10 

 

Постанова КМУ від 
04.03.1997 р.  
№ 209 «Про 
затвердження 
правил охорони 
електричних 
мереж» 

Об’єкти обслуговування транспорту 

12.1 Автозаправна станція (АЗС) 50 ДБН Б.2.2-

12:2018 

 

Генеральним планом пропонується  реконструкція, технічне 
переоснащення, планувальний перерозподіл території існуючих підприємств 
на складові із виділенням території, на яких не будуть розміщуватись 
об’єкти, щодо яких встановлюється СЗЗ або розміщуватимуться об’єкти 
нижчого класу шкідливості. Також генеральним планом пропонується 
зменшення площ виробничих територій при планувальній організації 
вулично-дорожньої мережі населеного пункту, у тому числі для підприємств, 
території яких вводяться в межі селища, згідно  табл. 4.  

Вплив на навколишнє природне середовище в проектних межах 
населеного пункту в порівнянні із існуючим, за переліком об’єктів, 
приведеним в табл. 4,  не погіршиться. 

 

Табл. 4.  Пропозиції щодо реконструкції, переоснащення об’єктів тощо 

Існуючий стан 

Існуюча 
СЗЗ/ЗСО 

(м) 

Обґрунтування щодо 
зміни діяльності/зміни 

параметрів обмежень 

Заходи щодо зміни 
факторів впливу/ 

проектний вид 
діяльності 

Проектна  
СЗЗ/ЗСО 

 (м) 

Посилання на 
нормативний 

документ 

Підприємства сільськогосподарські 
Об’єкт V класу 
шкідливості: 
(Складування 
сільськогосподарс
ької продукції) 
 

50 Розпланування 
проектної вулично-

дорожньої 
мережі/завелика 
територія 
виробничого 
призначення, що не 
використовується/ 
об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 
житлової забудови 

Зміна конфігурації  
і площі території/ 
розпланування 
селищної проектної 
вулично-дорожньої 
мережі  

50/- Генеральний 
план/ 

ДСП  
173-96  

 

Виробничі об’єкти 

Об’єкти IV класу 
шкідливості.  
По виготовленню 
кормів (малої 
потужності) 

100 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 
житлової забудови 

Зміна конфігурації  
і площі території/ 
встановлення СЗЗ 
на підставі 
відповідно 
документації 

50/- ДСП  
173-96  

 

Об’єкт IV класу 
шкідливості.  
(По виробництву 

100 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 

Реконструкція  
частини території 
об’єкту  під 

50/- ДСП  
173-96  
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дрібних 
залізобетонних 
виробів) 

житлової забудови використання за 
іншим видом 
діяльності 
невиробничого 
призначення або 
виробничої 
діяльності нижчого 
класу шкідливості 

Об’єкти V класу 
шкідливості.  
(По складуванню 
деревини) 

50 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 
житлової забудови 

Реконструкція  
частини території 
об’єкту  під 
використання за 
іншим видом 
діяльності 
невиробничого 
призначення  

 ДСП  
173-96  

 

Об’єкти V класу 
шкідливості.  
Олійницьке 

50 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 
житлової забудови/ 

завелика територія 
виробничого 
призначення, що не 
використовується 

Зміна конфігурації  
і площі території/ 
розпланування 
селищної проектної 
вулично-дорожньої 
мережі 

50/- ДСП  
173-96  

 

Об’єкти V класу 
шкідливості.  
(Складування с/г 
продукції) 

50 Завелика територія 
виробничого 
призначення, що не 
використовується/ 
розпланування 
проектної вулично-

дорожньої мережі/ 
об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 
території та будівель 
житлової забудови 

Зміна конфігурації  
і площі території, 
розпланування 
селищної проектної 
вулично-дорожньої 
мережі  

50/- ДСП  
173-96  

 

Інженерні об’єкти  
Очисні споруди 
господарсько-

побутової 
каналізації 

200 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 

території та будівель 
житлової забудови/ 

незадовільний 
технічний стан 

об’єктів 

Будівництво нових 
сучасних очисних 

споруд 

Відповід
но до 

потужно
сті 

нових 
очисних 
споруд/- 

ДСП 173-96 

(дод. №12) 

Очисні споруди 
виробничої 
каналізації 

200 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 

території та будівель 
житлової забудови.  

Реконструкція і 
модернізація 

об’єкту  

50/- ДСП 173-96 

(дод. №12) 

Окрема 
водозабірна 
свердловина 

30 В ЗСО розташовані 
будівлі і вулична 

мережа 

Зменшення 
параметрів ЗСО на 

підставі 
розроблення, 
погодження і 
затвердження 

відповідної 
документації 

-/15 ДБН Б.2-2-

12:2018 

Об’єкти обслуговування транспорту 
Автотранспортне 

підприємство 

100 Об’єкт  СЗЗ покриває 
велику площу 

території та будівель 
житлової забудови 

Реконструкція 
об’єкту під 

використання за 
іншим видом 

діяльності (СТО 

15/- ДСП 173-96 
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легкових 
автомобілів до 10 

маш., гаражі 
легкових 

автомобілів) 
АГЗП 100 Об’єкт  СЗЗ покриває 

велику площу 
території та будівель 
житлової забудови 

Зменшення 
параметрів ЗСО на 

підставі 
розроблення, 
погодження і 
затвердження 

відповідної 
документації/ 

закриття об’єкту  

50/- ДСП 173-96 

 

Генеральним планом пропонується розміщення нових об’єктів 
виробничого призначення, обслуговування транспорту, 
сільськогосподарських підприємств, об’єктів інженерного обладнання згідно 
таблиці 5. 

 
Табл. 5 Перелік проектних виробничо-складських об’єктів, об’єктів обслуговування 

транспорту, інженерних об’єктів і сільськогосподарських підприємств 

№ за 
ГП 

Вид діяльності підприємства 

СЗЗ проектна  

(санітарний розрив) 
 

Посилання на 
нормативний 

документ 

Підприємства виробничо-складські 

9.3 
Об’єкти V класу шкідливості  
(вул. Молодіжна) 

50 ДСП 173-96 

(дод. №4). 
Підприємства сільськогосподарські 

10.6 Рослинницькі. Культиваційні. (Теплиці при 
обігріві електроенергією) (вул. Молодіжна) 

- ДСП 173-96 

(дод. №5) 
Об’єкти обслуговування транспорту 

12.3 Автобусний парк  (вул. Молодіжна) 100 ДСП 173-96 

(дод. №4) 
12.6 Станція технічного обслуговування 

автомобілів (вул. Цукрозаводська) 
15 ДБН Б.2.2-

12:2018 

12.7 Гаражі (легкові автомобілів)  
(вул. Цукрозаводська, вул. Молодіжна) 

15 ДСП 173-96 

(дод. №10) 
Об’єкти обслуговування автомобільних доріг 

13.2 Об’єкт IV класу шкідливості  100 ДСП 173-96 

(дод. №4) 
Об’єкти комунального господарства 

6.5 Пожежно-рятувальна частина  15 ДБН Б.2.2-

12:2018 

6.6 Пож. пост  15 ДБН Б.2.2-

12:2018 

Об’єкти інженерної інфраструктури 

7.14 

(1-9) 
Очисні споруди господарсько-побутової 
каналізації (BIOTAL-

10/30/40/80/125/150/200/350/700)  

від 5 до 200 ЗУ «Про 
стандартизацію 

і 
сертифікацію» 

Сертифікат 
відповідності 

7.19 Каналізаційна насосна станція дощової 15 ДСП 173-96 
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каналізації  (дод. №12) 
 

Запропоновані об’єкти, згідно Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», не відноситься до об’єктів планованої діяльності для яких 

необхідно розробляти ОВД. 
 

Водопостачання. 
Джерелом водопостачання житлової і громадської забудови у західній 

частині селища є артезіанські свердловини. Джерелом водопостачання 
житлової і громадської забудови у східній частині селища є артезіанські 
свердловини, що розташовані в СЗЗ. 

Артезіанські свердловини, що розташовані у східній частині 
населеного пункту, пропонується використовувати для технічного 
водопостачання. 

Водопостачання існуючої і проектної житлової і громадської 
забудови, що розташована у східних  частині населеного пункту, 

передбачається від проектних свердловин, які пропонується розташувати за 
межами селища на основі проведення пошукових робіт із гідрогеології на 
подальших стадіях проектування. 

У першу чергу, за вимогами нормативних актів, централізованому 
водопостачанню підлягають об’єкти житлового будівництва у СЗЗ кладовищ. 

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

Каналізування. 
За пропозиціями генерального плану в проектних межах території 

села пропонується розташувати розосереджено окремі очисні споруди 
побутової каналізації біологічного очищення типу «BIOTAL» (сертифікат 
відповідності ВГ №663952) різної потужності або інші очисні споруди 

побутової каналізації даної потужності за наявності відповідних дозвільних 
документів на часі проектування і будівництва. Скид нормативно очищених 
вод буде здійснюватися у найближчі протічні водні об’єкти. Скидання 
зворотних вод від очисних споруд здійснювати при виконанні вимого ст. 70 
Водного кодексу України. 

Санітарне очищення. 
Розміщення твердих побутових відходів з території житлової, 

громадської забудови здійснюватиметься на місцеве звалище ТПВ, що 
розташоване на західній околиці селищної ради за межами населеного 
пункту. Санітарне очищення в населеному пункті здійснюється вивозом 
сміття на звалище ТПВ на  КП «Надія». 

Відходи процесу господарської діяльності виробничих підприємств, 

передаються відповідним організаціям відповідно до вимог законодавства. 
Інженерний захист території. 
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Для територій населеного пункту, що потрапляють у зону 
заболоченості, за вимогами нормативних актів, необхідно здійснити 
біотехнічне оздоровлення при забезпеченні дренажних робі (розчистка русла 

водного об’єкту) з видалення рослинності та підсипка понижених територій. 
Для захисту території з ухилами поверхні від 80 до 150 проміле і 

вище від ерозії пропонується застосування організаційно-господарських, 
агромеліоративних, лісомеліоративних та гідромеліоративних заходів. 

Освоєння незабудованих територій. 
Проектним планом запропоновано на землях, що використовуються 

для ведення особистого селянського господарства частково розмістити 
території житлової і громадської забудови із створенням вулично-дорожньої 
мережі, інші озеленені території. Частину земель сільськогосподарського 
призначення запропоновано залишити за попереднім призначенням. 

Озеленення території. 
Озеленення території населеного пункту пропонується удосконалити 

за рахунок: 
- збереження територій природно-заповідного фонду – 0,2492 га; 

- збереженням існуючих та створенням нових озеленених 
територій загального користування площею 116,2354  га  із створенням 
парків,  скверів, лісопарків, лугопарку,  у тому числі в ПЗС річки, 
меморіальні парки; 

- збереження існуючих та створення нових інших озеленених 
територій загального користування, у тому числі на територіях, що 
підлягають заходам щодо інженерного захисту території – 66,1235 га; 

- визначення та озеленення прибережних захисних смуг  (ПЗС) 
річки Воронка, приток до неї, ставків, струмків та джерел площею  
64,1152 га.  

Відповідно до указу Президента України №838/2005 «Про заходи 
щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» та 
постанови КМУ від 6 серпня 2014 року № 385 « Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», 
вищеприведені території пропонується до розгляду щодо можливості 
створення нових об’єктів природно-заповідного фонду та локальних 
елементів екомережі на підставі проведення науково-пошукових робіт. 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану виробничої території та 
території в СЗЗ виробничих, складських об’єктів та об’єктів обслуговування 
транспорту передбачається створення спеціальних озеленених територій, 
площа яких складатиме 34,3479 га. 

 

3.2.Можливий вплив на територію населеного пункту в проектних 
межах у тому числі при виконанні підготовчих і будівельних робіт щодо 

розташування проектних об’єктів. 

В проектних межах населеного пункту пропонується розмістити 
проектні об’єкти виробничого (сільськогосподарського) призначення, 
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об’єкти інженерного обладнання –  каналізаційні насосні станції, очисні 
споруди побутової каналізації. 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві (реконструкції) 
запропонованих об'єктів здійснюватиметься за рахунок проведення 
земляних, зварювальних, фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних 
рішень в атмосферне повітря в основному надходитимуть речовини у вигляді 
пилу, заліза оксиду, марганцю оксиду, азоту оксидів, вуглецю оксиду та ін. 
За рахунок роботи двигунів автотранспортних засобів, задіяних на 
постачанні і монтажі устаткування, в атмосферне повітря надходитимуть 
азоту оксид, вуглецю оксид, діоксин сірки, сажа, сірководень. 

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок утворення 
побутових та будівельних відходів.  

Можливий вплив розміщення проектованих об’єктів  на навколишнє 
середовище зумовлений викидами та скидами забруднюючих речовин, 
шумовим, вібраційним, світловим, тепловим забрудненням та іншими 
факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з 
відходами. 

Джерелами забруднення атмосфери є організовані і неорганізовані 
джерела викидів. При розробленні генерального плану населеного пункту 
визначено території щодо розміщення проектних виробничих об’єктів із 
визначенням класу шкідливості об’єктів, що пропонується до розташування, 
без вказівки виду діяльності як для об’єктів інвестиційного розвитку 
території. Для проектних об’єктів виробничого призначення види діяльності 
та джерела викидів будуть визначені на часі розроблення звіту про 
стратегічну екологічну оцінку (розділу ОВНС) при розробленні 
містобудівної документації – детального плану території (ДПТ) щодо 
будівництва конкретного об’єкту. 

Загальними викидами від підприємств будуть продукти згорання 
природного газу, викиди від ДВЗ автотранспорту. 

Експлуатація проектованих об'єктів передбачає використання води на 
господарсько-побутові потреби та технічні потреби. Джерелом 

водопостачання об’єктів на господарсько-побутові потреби є існуючий або 
проектний водопровід та автономне водопостачання на технічні потреби. 

Організація відведення поверхневих стічних вод з територій 
підприємств передбачається вертикальним плануванням відкритим способом 
по поверхні на місцеві очисні споруди. 

Побутові стоки  будуть очищені використанням локальних очисних 
споруд. Очисні споруди складаються із септиків, або локальних очисних 
споруд біологічного очищення типу «BIOTAL» (сертифікат ISO 9001:6017). 

Скид нормативно очищених вод буде здійснюватися у найближчі 
протічні водні об’єкти. 

Побутові відходи та сміття з територіях підприємств будуть 
збиратися роздільно у контейнери на контейнерному майданчику. Санітарне 
очищення здійснюється вивозом сміття на звалище ТПВ на  КП «Надія». 



28 

 

Запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, ультразвукові, 
електромагнітні або іонізуючі хвилі. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також 
вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону не планується. 
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних 
масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, 
тощо) не відбудеться. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та 
техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни 
напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) 
не передбачаються. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також 
погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 
Рівні шуму, вібрації,іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати 
норми допустимого впливу.  

Згідно додатку № 4 до «Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.96 №173, для запропонованих проектних об’єктів  
встановлені IV-V класи шкідливості із визначенням СЗЗ – 100м, 50м. 

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» санітарно-захисна зона встановлюється від джерел 
забруднення.  В генеральному плані СЗЗ запропонована від межі території. 
Встановлення СЗЗ від джерел  викиду буде запропоновано при розробленні 
детальних планів території щодо будівництва запропонованих об’єктів або, 

за вимогами нормативних актів в сфері містобудування, відповідно до 
проекту організації СЗЗ при розробленні проекту будівництва (реконструкції) 
об’єкту  із внесенням інформації до матеріалів містобудівного моніторингу 
реалізації генерального плану та плану зонування території населеного 
пункту, але не більше параметрів, запропонованих генеральним планом.  

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять 
існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних 
документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних 
рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в 
екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації 
об’єкта планової діяльності не прогнозується. 

 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного планування, 

зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 
У процесі будівництва та експлуатації запропонованих проектних 

об’єктів  можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище. 
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Табл. 7. Оцінка за видами та  кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, 

викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення), в результаті виконання 

пропозицій генерального плану населеного пункту  та провадження планованої 
діяльності 

Відходи - Локалізація несанкціонованих місць накопичень 
побутових відходів забезпечить захист ґрунту, поверхневих вод та 
атмосферного повітря. 

Планований збір побутових відходів забезпечить 
регулярне очищення території населеного пункту. 

Утилізація відходів відбуватиметься у визначеному місць 
відповідно до нормативних вимог, що забезпечить позитивний 
екологічний режим на території населеного пункту. 

Згідно Наказу Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 20.07.2010 р. №259 «Про 
затвердження Правил визначення норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів» та ДБН Б.2.2.-12:2018  

розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та 
сміття з вулиць, на розрахунковий строк, складатиме 2780,050 
т/рік (чисельність населення 8554 особи, норма накопичення ТПВ 
325 кг/рік сміття та невраховані 10 %). Необхідна площа полігону 
для населеного пункту згідно розрахунку 0,03 га на 1,0 тис. т 
відходів і терміну експлуатації 20 років – 1,668 га. 

Відходи виробничі, що будуть утворюватися під час 
роботи підприємств передаватимуться спеціалізованим 
підприємствам. У разі виявлення та ідентифікації, під час 
проведення робіт, небезпечних відходів, – необхідно вживати 
заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог 
чинного законодавства України. Діяльність підприємств з 
дотримання умов поводження з відходами не створюватиме 
понаднормативного впливу на навколишнє середовище та умови 
життєдіяльності населення. При виникнення аварійних та 
нештатних ситуацій кількісний та якісний склад відходів 
визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення у порядку до 
вимог законодавчих норм та актів. 

Поверхневі та 
підземні води - 

Водопостачання передбачається в залежності від виду 
потреб: 

- господарсько-питне водопостачання -  від існуючих 
артезіанських свердловин по існуючій і проектній водопровідної 
мережі селища (на проектний період максимальні витрати води 
на господарсько-питні потреби складатимуть 2,446 тис. м3/добу); 

для виробничих потреб – від існуючих артезіанських 
свердловини по існуючій  мережі та від внутрішньогосподарських 
водозабірних споруд.  

Дотриманні правил експлуатації джерел водопостачання. 
Передбачений організований  збір і очищення зливових 

стоків, що покращить стан підземних вод та грунтів. 
Водовідведення здійснюватиметься на проектні очисні споруди. 
Добова кількість стоків від одного мешканці складатиме  в сер. 
265 л/добу.  Скид нормативно очищених вод після очисних 
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споруд здійснюватиметься в найближчі протічні водні об’єкти 
відповідно до вимого Водного кодексу, що забезпечить 
збереженість чистоти водного басейну. 

Очищення поверхневих дощових і талих вод до виходу їх 
до проточних водних об’єктів здійснюватиметься на очисних 
спорудах типу «Біоплато», що забезпечить непотрапляння у водні 
об’єкти забруднюючих речовин від вулично-дорожньої мережі. 

За результатами постійного контролю якісна 
характеристика стічних вод не перевищуватиме встановлених 
нормативів. 

Встановлення ПЗС водних об’єктів забезпечить охорону 
поверхневих і підземних вод. 

Закриття кладовищ із припиненням захоронень, 
локалізація захоронення на одній упорядкованій території 
забезпечить зменшення площі територій забруднення підземних 
вод  продуктами розкладу трупів. 

Ґрунт та надра - Існуючі умови та передбачені заходи із інженерного 
захисту території, рекультивації порушених земель, локалізація 
заболочених територій дозволять уникнути негативного впливу 
на ґрунти. 

Забудова виробничих територій здійснюватиметься на 
територіях, на яких відсутній шар родючого ґрунту. 

Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів 
і явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан 
грунтів – не прогнозуються. 

Оцінка фактичного впливу здійснюватиметься на підставі 
та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього 
природного середовища щодо реалізації господарської діяльності. 

Закриття кладовищ із припиненням захоронень, 
локалізація захоронення на одній упорядкованій території 
забезпечить зменшення територій забруднення ґрунтів 
продуктами розкладу трупів. 

Атмосферне повітря 

- 

Виконання заходів щодо благоустрою вулично-дорожньої 
мережі та озеленення території компенсує незадовільний вплив на 
повітря від викиду забруднюючих речовин. 

На межі СЗЗ підприємств концентрація шкідливих 
речовин не перевищуватиме нормативно встановленої ГДК. 

Під час роботи підприємства будуть утворюватись такі 
забруднюючі речовини: 

- речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинки та волокна); 

- азоту діоксин; 

- вуглецю оксид; 

Аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря відсутні. 

Вплив господарської діяльності з урахуванням реалізації 
відповідних заходів та додержанні визначених обмежень не 
перевищуватиме нормативно встановлених вимог щодо стану 
атмосферного повітря, та характеризуватиметься як екологічно 
допустимий. 

Акустичний вплив - Для зменшення акустичного режиму  вулично-дорожній 
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мережі її  параметри необхідно привести до вимого нормативних 
профілів з реконструкцією дорожнього покриття.  

Для зменшення акустичного впливу вулично-дорожньої 
мережі та виробничих (сільськогосподарських) підприємств зі 
сторони житлової забудови створюється природній акустичний 
екран висадкою рядів багаторічних зелених насаджень.  

Додаткове шумове навантаження, що виникне підчас 
будівництва та експлуатації проектованих об’єктів  не повинно 
перевищувати 75 ДБ. 
Виконання заходів щодо благоустрою вуличної мережі та 
дотримання нормативних вимог щодо акустичного режиму на 
виробничих (сільськогосподаських) підприємствах забезпечить 
позитивний режим на території населеного пункту. Джерела 
шуму  на об’єктах за своїм рівнем звукового навантаження не 
перевищуватиме нормативних рівнів звукового тиску. Рівень 
вібрації працюючого обладнання не чинитиме руйнівної дії. 
Джерела ультразвуку електромагнітних та іонізуючих 
випромінювань відсутні. 

Світлове, теплове та 
радіаційне 
забруднення - 

Очікування впливу не передбачається. 

Флора та фауна Реліктові рослини та рослини, що знаходяться під 
охороною («Червона книга») на території населеного пункту в 
межах впливу об’єктів відсутні. При штатних умовах експлуатації 
об’єктів господарської діяльності негативний вплив на рослинний 
і тваринний світ відсутній.  У зоні впливу господарської 
діяльності відсутні території, що охороняються (заповідники, 
розплідники, пам’ятки природи), об’єкти, що віднесені до 
державного і місцевого реєстру природно-заповідного фонду, 
території для заповідання. 

Негативний вплив на флору та фауну не передбачається. 
Створення потужних територій зелених насаджень різного 
призначення (зелені насадження загального користування (парк, 
сквер, лісопарк), інших озеленених територій загального 
користування та природоохоронного призначення (території в 
ПЗС водних об’єктів), озеленених територій спеціального 
призначення в СЗЗ та на територіях виробничих 
(сільськогосподарських) підприємств матиме позитивний вплив 
на забезпечення позитивного екологічного стану на території 
населеного пункту. 

Геологічне 
середовище 

Вплив не передбачається. 

Кліматичні фактори 
(у тому числі зміна 
клімату та викиди 
парникових газів 

Ризик відсутній. Викиди парникових газів від спецтехніки у 
звичайних концентраціях, високотемпературні джерела викидів 
відсутні. 

Технологічні ризики 
/ аварії що можуть 
вплинути на 
здоров’я населення 

При експлуатації будь яких об’єктів виробничого 
(сільськогосподарського) призначення необхідно дотримуватися 
техніки безпеки. 

Необхідне  забезпечення виконання будівельних робіт 
щодо  стійкості та надійності конструкцій. 
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Необхідне забезпечення протипожежної та 
противибухової безпеки. 

На випадок виникнення аварійної ситуації 
забезпечуватиметься виконання  ряду  організаційно-технічних 
заходів, спрямованих на ліквідацію виниклої ситуації та 
недопущення забруднення навколишнього природного 
середовища (встановлення обов’язковості наявності плану 
ліквідації аварійних ситуацій, наявність оперативного плану по 
боротьбі з пожежею тощо.) 

Припинення господарської діяльності при виникненні 
будь–яких нештатних ситуацій до приведення технологічного 
процесу до нормальних умов. Наявність чіткого регламенту та 
засобів на випадок необхідності ліквідації нештатної ситуації з 
метою мінімізації можливого впливу на оточуюче середовище. 

Під час реалізації господарської діяльності не виникає 
загроза здоров’ю населення. 

Соціальне 
середовище 

Негативних факторів впливу на умови життєдіяльності 
місцевого населення не здійснюватиметься. Під час реалізації 
господарської діяльності підприємств не виникатиме загроза 
здоров’ю. 

Техногенне 
середовище  

Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти 
забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші 
елементи техногенного середовища в зоні впливу планованої 
діяльності відсутні.  

Господарська діяльність не буде створювати екологічно 
небезпечний вплив одних підприємств на інші, 
сільськогосподарські та громадсько-житлові об’єкти, наземні і 
підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. 

Вплив на навколишнє природне середовище має бути 
екологічно доступним. 

 

Об’єкти планової діяльності не впливатимуть на екологічну ситуацію 
населеного пункту та не посилюватимуть вже наявні екологічні проблеми 
даного регіону. 

Ділянки розташування запропонованих проектних об’єктів, не 
відноситься до земель водного фонду, лісогосподарських зон, територій 
історико-культурного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. 

Територія проектних об’єктів  не межують з територіями, що мають 
природоохоронний статус.  

Територія селища потрапляє в межі південної (широколистянолісова)  
гілки національного екокоридору – Галицько-Слобожаньського. 

Відповідно до Схеми екомережі області, затвердженої рішенням 10 
сесії  Вінницької обласної ради 6 скликання від 14.02.2012 року № 282 «Про 
затвердження регіональної екомережі Вінницької області» західну, піденно-

західну частину території Вороновицької селищної ради покриває 
Вороновицький регіональний центр біорізноманіття, буферна зона якого 
проходить по західній, південно-західній околиці території селища 
Вороновиця. 
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Генеральний планом населеного пункту пропонується опрацювати 
пропозиції щодо визначення природоохоронними територіями території в 
межах прибережних захисних смуг водних об’єктів, озеленені території 
загального користування, площа яких разом із площею території природно-

заповідного фонду складатиме 315,9947 га. Загальна площа озеленення 

територій складатиме 24,90% від площі населеного пункту. Площа житлової 
забудови складатиме 50,77% від площі селища. Площа території, що може 
мати незадовільний вплив на екологічну територію населеного пункту 
(територія вулично-дорожньої мережі, комунальний (кладовища), 
виробничих (сільськогосподарських) об’єктів та інженерних і транспортних 
об’єктів (очисні споруди) складає 18,03% від площі населеного пункту. 

Потужний показник площі озеленення території разом із територіями 
водних поверхонь (2,91% від площі селища) надасть позитивний вплив щодо 

забезпечення позитивного екологічного стану на території населеного 
пункту. 

 

5. Заходи та зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 

населення, встановлені на міжнародному, державному та інших 
рівнях, що стосуються документа державного планування, а також 

шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки 
документа державного планування; 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного 
середовища та для забезпечення екологічної стійкості території населеного 
пункту в проектних межах до техногенного навантаження у проектні 
генерального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і 
техногенних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись 
через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоврядування. 
 

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

- проведення забудови згідно з функціональним зонуванням 

території населеного пункту; 

- проведення робіт щодо зміни напрямків господарської діяльності 
виробничих (сільськогосподарських підприємств) із зменшенням їх СЗЗ; 

- встановлення та організація, шляхом розробки проектів 
встановлення та облаштування СЗЗ, у тому числі,  за рахунок повного, 
часткового використання внутрішнього простору виробничих територій; 

- дотримання нормативних вимог щодо режиму  використання 
територій в СЗЗ; 
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- для містобудівного упорядкування  території в зоні впливу 
діючих кладовищ до прийняття рішення щодо їх закриття для попередження 
можливого негативного впливу передбачити першочергове 100% охоплення 
житлової забудови, що знаходиться в межах СЗЗ, мережами централізованого 
водопостачання та водовідведення; 

- для містобудівного упорядкування території  кладовищ, що 
пропонуються до закриття при зменшенні ССЗ до 50,00 м по завершенню 

кладовищного періоду забезпечити прийняття рішення щодо припинення 
нових традиційних поховань в межах освоєної території та передбачити 
першочергове 100% охоплення житлової забудови, що знаходиться в межах 
СЗЗ, мережами централізованого водопостачання та водовідведення; 

- вивіз сміття на звалище ТПВ; 

- встановлення проектних, дотримання нормативних вимог і 
режимів використання територій ПЗС водних об’єктів і смуг відведення 
каналів (лотків); 

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

- інженерний захист, інженерна підготовка території населеного 
пункту; 

- дотримання нормативних параметрів поперечних профілів при 
створенні вулично-дорожньої мережі села; 

- 100 % охоплення населеного пункту системою санітарного 
очищення; 

- озеленення території; 
- налагодження системи моніторингу навколишнього природного 

середовища з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах 
житлової забудови. 

 

5.2.Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 
- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі 

очисного устаткування, для існуючих та проектних виробничих об’єктів, що 
дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище; 

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

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

- озеленення території населеного пункту; 

- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок 
створення зелених насаджень вздовж вулиць. 

-     проведення реконструкції об’єктів шляхом впровадження новітніх 
енергоефективних технологій з енергозбереження; 

-    покращення дорожнього покриття селищної вуличної мережі; 
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-     розроблення проектів селищних парків, лугопарку, лісопарку, 
скверів, центральної площі, набережних тощо; 

-     розширення зелених смуг вздовж магістральних вулиць, та 
автомобільних доріг в межах населеного пункту, по якій здійснюється 
транзит вантажного транспорту, зниження ступеню пилового забруднення 
ландшафту;  

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

 

5.3.Заходи щодо охорони водного басейну: 
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

визначення меж земель водного фонду на встановлення їх на місцевості на 
території населеного пункту; (винесення житлового фонду з ПЗС, 
дотримання обмежень господарської діяльності в межах ПЗС і смугах 
відводу каналів (лотків); 

- розроблення документації із землеустрою щодо визначення меж 
смуги відводу водовідвідних каналів (лотків) та встановлення їх на 
місцевості на території населеного пункту (дотримання обмежень 
господарської діяльності в смузі відводу); 

- встановлення і упорядкування зон санітарної охорони біля 
водозабірних об’єктів (арт. свердловин), посилення державного нагляду та 
контролю за дотриманням водоохоронного режиму у зонах санітарної 
охорони свердловини, розробка спеціалізованих проектів; 

- розроблення проекту другого та третього поясів зон санітарної 
охорони джерел водопостачання та впровадження заходів постійного 
контролю щодо дотримання правового режиму усіх поясів зон санітарної 
охорони підземних джерел водопостачання, згідно постанови КМУ № 2024 
від 18.12.1998 р.; 

-  біотехнічне оздоровлення заболочених ділянок з видаленням 

болотної рослинності; 
- встановлення заборони щодо провадження господарської 

діяльності в межах ПЗС та смугах каналів (лотків), здійснення заходів щодо 
інженерно захисту території із залісненням, розчисткою берегів ставків із 
поглибленням дна; 

- будівництво системи централізованого водопостачання села; 
- проведення інвентаризації та реконструкція локальних очисних 

споруд на промислових територіях; 
- будівництво системи централізованого каналізування населеного 

пункту; 

- скидання зворотних вод від очисних споруд здійснювати при 
виконанні вимого ст. 70 Водного кодексу України; 

- будівництво очисних споруд поверхневих стічних вод; 
- будівництво очисних споруд для територій житлової та 

громадської забудови; 
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- встановлення та організація санітарно-захисних зон виробничих, 
складських, сільськогосподарських і комунальних об’єктів; 

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки при 
освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесі: 
регулювання поверхневого стоку влаштування водовідвідних лотків і 
каналів, благоустрій і розчищення водойм, заходи із закріплення схилів 
тощо. 

Табл. 9. Встановлення ПЗС для водних об’єктів на території населеного 
пункту та тих, що знаходяться на території сільської ради за межами 

населеного пункту 

Назва 
об’єкту 

Опис об’єкту  Нормативна 
ПЗС (м) 

Посилання на 
нормативний 

документ 

Примітки  

р. Воронка Мала річка  25,0  Водний кодекс 
України 

При ухилі 
рельєфу більше 
30 ПЗС 
збільшена у 2 
рази. 

Струмки  Струмок  25,0 -«»- -«»- 

Ставок Штучний водний 
об’єкт площею до 3,0 
га/більше 3,0 га 

25,0/50,0 -«»- -«»- 

 

Проектну ПЗС запропоновано встанови з урахуванням об’єктів 
житлового та громадського будівництва, побудованих до 1995 року 
відповідно до Водного кодексу України. Проектну смугу відведення каналів 
пропонується встановити не менше 5,0 м від урізу води. 

 

5.4.Заходи щодо охорони ґрунтів: 
- проведення геохімічного обстеження території населеного 

пункту; 

- для забезпечення санітарного благополуччя щодо видалення ТПВ 

необхідно розробити Схему санітарного очищення території, якою у тому 
числі будуть визначені місця збору відходів, маршрути її збору та вивезення;  

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

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 
- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що 

знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ, централізованими мережами 
водопостачання та каналізування або відселенням жителів з СЗЗ кладовищ на 
території нової забудови; 

- покращення дорожнього покриття елищної вуличної мережі;  
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- рекультивація порушених та відпрацьованих земель, їх 
консервація, в т.ч. шляхом залуження та заліснення; 

- протиерозійні заходи. 
 

5.5.Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє 
середовище (шум та електромагнітне випромінювання ): 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих 
територій до магістральних вулиць, забезпечується дотриманням 
нормативної санітарно-гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови,  
дотриманням параметрів поперечного профілю в межах червоних ліній та за 
рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень і дотримання 
правил землекористування, а також застосування будівельно-акустичних 
засобів захисту від шуму (будівництво шумозахисних екранів, забезпечення 
необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків).  

Об’єкти, що є джерелами електромагнітного випромінювання, 
підлягають нагляду органами санітарного контролю щодо їх розміщення та 
експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору. 

 

5.6.Ландшафтно-планувальні заходи: 
Формування планувальної структури населеного пункту з 

урахуванням особливостей ландшафту: 
- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення 

нових зелених насаджень у межах селища (парки, лугопарк, лісопарк, сквери, 
інші озеленені території загального використання та спеціальні озеленені 
території в СЗЗ); 

- проведення інвентаризації системи селищних зелених насаджень 
у відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст 
та інших населених пунктів»; 

- утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому 
стані; 

- формування локальних місць рекреаційного використання 
(сквери) із їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний 
склад, малі архітектурні форми);  

- організація природоохоронних територій в параметрах 
прибережної захисної смуги водних об’єктів а також територіями інших 
зелених насаджень загального використання; 

- ліквідація заболочення із перетворенням територій у території 
інших зелених насаджень загального використання; 

- біотехнічне оздоровлення заболочених ділянок з видаленням 
болотної рослинності; 

- встановлення заборони щодо провадження господарської 
діяльності в межах ПЗС та смугах каналів (лотків), здійснення заходів щодо 
інженерно захисту території із залісненням, розчисткою берегів ставків із 
поглибленням дна; 
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- залучення громадськості до відтворення зелених зон населеного 
пункту; 

- формування СЗЗ (озеленення спеціального призначення, 
благоустрій) виробничих, складських об’єктів, кладовищ; 

- формування охоронних зон навколо об’єктів інженерного 
призначення та інженерних мереж; 

- формування і упорядкування зон санітарної охорони навколо 
водозабірних об’єктів; 

- формування зон обмеження забудови; 
- формування вулично-дорожньої мережі із червоними лініями та 

лініями регулювання забудови. 
Рішення генерального плану населеного пункту щодо розміщення 

проектних об’єктів розроблено згідно Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", а саме: Статті 3 «Основні 
принципи охорони навколишнього природного середовища». 

 

5.7.Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я 
населення передбачені зобов‘язання 

 

5.7.1. Зобов’язання органу місцевого самоврядування (на основі 
повноважень органів місцевого самоврядування згідно чинного 

законодавства) 
- Забезпечення території населеного пункту генеральним планом 

та планом зонування території. 
- Раціональне використання територій населеного пункту 

відповідно до позицій генерального плану. 
- Забезпечення території населеного пункту Схемою санітарного 

очищення населеного пункту.  
- Визначення територій для розміщення відходів  
- Організація збирання і видалення побутових відходів, у тому 

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

- Здійснення контролю за додержання юридичними та фізичними 
особами вимог у сфері поводження з виробничими відходами. 

- Розроблення місцевих програм охорони довкілля, участь у 
підготовці загальнодержавних  і регіональних програм охорони довкілля. 

- Організація робіт із визначення територій і об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність. 
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Документам державного планування – генеральним планом 
населеного пункту визначено органу місцевого самоврядування  безумовно 
дотримуватись пропозицій генерального плану щодо забудови та іншого 
використання територій. В складі містобудівної документації опрацьовано 
склад і перелік озеленених територій щодо яких можливо здійснити 
проведення науково-пошукових робіт по створенню територій природно-

заповідного фонду. 
 В складі генерального плану опрацьовано обсяги утворення відходів 

та рекомендації про дотримання зобов’язання щодо забезпечення населеного 
пункту Схемою санітарного очищення території. 

 

5.7.2. Зобов’язання юридичних і фізичних осіб, що 
здійснюватимуть свою діяльність на території населеного пункту в 

проектних межах 

5.7.2.1. Зобов’язання щодо охорони повітря: 
- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел для всіх об’єктів, що 
розташовані в проектних межах населеного пункт; 

- контроль обсягів викидів, у тому числі утримання (масової 
концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин 

джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного 
пункт; 

- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 
нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами 

джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного 
пункт. 

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу проводиться підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній 
контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами.  

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 
- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в 

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

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

 

5.7.2.2.Шумозахисні зобов‘язання: 
- використання сучасного низько-шумного технологічного та 

енергетичного обладнання; 
- застосування звукоізолюючих матеріалів для будівництва 

об’єктів,  що є джерелами шуму та вібрації; 
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- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва 
об’єктів , що є джерелами шуму і вібрації. 

 

5.7.2.3.Зобов‘язання щодо забезпечення належного поводження з 
відходами: 

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

утилізації відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної 
безпеки та Закону України "Про відходи"; 

- облаштування місць тимчасового збирання відходів до вимого 
нормативних документів; 

- забезпечити населений пункт Схемою санітарного очищення. 
З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє 

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

 

5.7.2.4.Зобов‘язання щодо охорони водних ресурсів: 

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності 
дозволу; 

- забезпечити організацію обліку спожитої води та кількості 
стічних вод; 

- забезпечення свердловин паспортом; 
- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків 

аварій, які можуть спричинити погіршення якості води; 

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

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

 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, 

середньо - та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за 
необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків; 
Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення це будь-

які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій 
та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних 
активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 
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За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 
безпосередньо пов’язаним з впливом розміщення існуючих і проектних 
об’єктів  на екосистему (забруднення атмосфери при будівництві та 
експлуатації) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі 
(можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед населення 
внаслідок забруднення атмосфери). 

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

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

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

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

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

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

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

Постійні наслідки для довкілля існуючих і проектних об’єктів: 

-  викиди в атмосферу зернового і деревного пилу,  продуктів згорання 
природного газу, викидів від ДВЗ автотранспорту, мулу від миття продукту 
переробки; 

- скиди забруднюючих речовин у водний об‘єкт після очисних споруд. 
До довгострокових наслідків відноситься закономірні зміни стану 

водного об’єкту в часі, що склалися під впливом фізико-географічних умов 
басейну, насамперед кліматичних умов при скиданні у водний об'єкт 

зворотних вод і забруднюючих речовин. 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на 
довкілля та здоров’я населення не передбачається. 

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 
обмеження негативного впливу запропонованих генеральним планом  до 
розміщення проектних об’єктів передбачено комплекс заходів, що включає:  

 

7.1.Ресурсозберігаючі заходи:  

- раціональне використання території; 
- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного 

пункту; 
- збереження територій і розвиток виробничих  

(сільськогосподарських) підприємств для залучення робочої сили та 
інвестицій. 

 

7.2.Захисні і планувальні заходи:  
- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного 

пункту; 
- забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного 

повітря, ґрунтів, охорони водного басейну; 
- улаштування сучасного обладнання на виробничих 

(сільськогосподарських) підприємствах  щодо збирання і виділення пилу; 
- застосування звукоізолюючих матеріалів та 

протиамортизаторних пристроїв для зниження вібраційного та шумового 
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навантаження при будівництва і експлуатації об’єктів,  що є джерелами шуму 
та вібрації; 

- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва 
об’єктів , що є джерелами шуму і вібрації; 

- організація збору побутових і виробничих відходів в герметичні 
контейнери, з наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на полігон 
ТПВ або на утилізацію, за договорами;  

- організація збору і очищення зливових стоків з території 
підприємств та господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;  

- застосування технологічного устаткування на виробничих і 
сільськогосподарських підприємствах, що відповідає вимогам екологічної 
безпеки, та його постійне утримання в повній технічній справності;  

- постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до 
вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів; 

- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території 
промислових майданчиків;  

- здійснення постійного контролю за наявністю і справністю на 
двигунах внутрішнього згорання засобів захисту від викидів шкідливих 
речовин, що перевищують ГДК.  

 

7.3.Відновлювальні заходи:  
- створення нових територій зелених насаджень різного 

призначення. 
- при розташуванні нових виробничих об’єктів на незадіяній 

території в межах території проектованих об’єктів передбачається 
улаштування озеленених територій спеціального призначення із 
влаштуванням газонів посівом багаторічних трав  та висадка дерев і 
чагарників.  

 

7.4.Компенсаційні заходи: 
- на часі експлуатації існуючих та проектованих об’єктів 

обов’язкова сплата компенсаційних стягнень (екологічний податок) за 
викиди забруднюючих речовин, за вивіз та утилізацію виробничих та 
побутових відходів, плата за спеціальне водокористування; 

- передбачене знесення зелених насаджень компенсується 
створенням рівновеликих (або більших за об’ємом) та рівноцінних нових 
насаджень у місцях, визначених відповідними державними органами. 

  

7.5.Охоронні заходи. 
 Охоронні заходи містять, головним чином, проведення багаторічного 

(постійного) моніторингу навколишнього природного середовища в зоні 
розміщення існуючих і проектованих об’єктів  з узагальненням результатів та 
із подальшим впровадженням заходів по обмеженню та недопущенню 
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негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне 
середовище. 

 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 
(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення 

такої оцінки); 
Вибір майданчиків будівництва проектованих об’єктів в генеральному 

плані проведено на підставі обґрунтувань найбільш економного 
використання земель, технічного і технологічного забезпечення об’єктів 
будівництва, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту і 
регіону. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 
доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, 
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 
забезпечення безпеки навколишнього природного середовища, а також 
оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та 
експлуатації будівель і споруд підприємств, надано прогноз впливу на 
оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з 
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним 
нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері 
містобудування та охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки: 
1) аналіз проекту містобудівної документації щодо існуючої 

екологічної ситуації, а саме: 
- здійснено аналіз на регіональному та місцевому рівнях 

природних умов території населеного пункту в проектних межах, включаючи 
характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі 
ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших 
компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх 
використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення 
атмосферного середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних 
екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, 
особливості гідрогеологічних умов території населеного пункту за 
результатами наявної і доступної інформації. 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 
3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 
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4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими 
наслідками здійснення запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 
документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 
містобудівної документації. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і 
потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання 
місцевого рівня в інтересах ефективного та сталого розвитку населеного 
пункту та підвищення якості життя населення. 

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

- відсутність на момент виконання Звіту розпорядчих  актів щодо 
надання інформації для підготовки Звіту; 

- відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на 
стан довкілля на територію розміщення населеного пункту; 

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

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення; 
Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням 

результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо 
реалізації господарської діяльності. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при 
здійсненні планованої діяльності та включатиме: 

 

9.1.  Для органу місцевого самоврядування. 
- проведення моніторингу виконання пропозицій генерального 

плану населеного пункту; 
- проведення моніторингу стану здоров’я населення населеного 

пункту. 
 

9.2. Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою 
діяльність на території населеного пункту 

- проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що 
здійснюють викиди,  на межі санітарно - захисної зони та найближчої 
житлової забудови; 

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води 
та стічних вод, обстеження водозабірних споруд; 

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії 
шуму. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення (за наявності); 

Даний розділ не розглядається, так як територіально ділянка 
розташована на значній відстані від межі сусідніх держав. 

 

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

Генеральний план смт Вороновиця Вінницького району Вінницької 
області. 

Площа території в існуючих межах 1015,53 га. Площа території в 
проектних межах 1268,9072 га. 

Кількість населення станом на 01.01.2018 р. – 6815 осіб. Кількість 
населення на перспективу – 8544 осіб. 

Селище міського типу розміщене на території Вороновицької 
об’єднаної територіальної громади. 

Планована діяльність на території населеного пункту буде 

здійснюватися селищною радою, юридичними  і фізичними особами 
власниками (розпорядниками) майна. 

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

складського призначення,  забезпечення протипожежної безпеки тощо. 
Проектовані об’єкти виробничого і сільськогосподарського 

призначення передбачають здійснення виробничої діяльності що 
відповідатиме IV-V класу шкідливості. Проектованими об’єктами 
обслуговування транспортної інфраструктури є автотранспортне 
підприємство, СТО, гаражі. Проектованими об’єктними інженерної 
інфраструктури є очисні споруди побутової каналізації. 

При експлуатації об’єктів джерелами забруднення атмосфери є 
організовані і неорганізовані джерела викидів, що проектуються. 
Забруднюючими речовинами, що викидаються від підприємства є зерновий 
пил та продукти згорання природного газу, викиди від ДВЗ автотранспорту, 
тощо. 

Транскордонний вплив від планованої діяльності на довкілля 
відсутній. 

Джерело водопостачання об’єктів для господарсько-побутових потреб 
– окремі водозабірні свердловини і селищна господарська водопровідна 
мережа.  

Передбачається організований збір, відведення, очищення дощових та 
талих вод із території населеного пункту у тому числі проектованих 
підприємств. 
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Існуючі і запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, 
ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі хвилі. Дози гама 
випромінювання мають бути в межах нормативних показників. Світловий 
вплив локалізуватиметься в межах проммайданчиків. 

При застосуванні відповідних заходів вплив вібрації локалізується в 
межах проммайданчика і не перевищуватиме гігієнічні нормативи. 

Шумовий вплив та вплив вібрації від вулично-дорожньої мережі 
локалізується влаштуванням  природного акустичного бар’єру із 
багаторядової рядової посадки дерев. 

 Побутові відходи, що утворюватимуться при функціонуванні 
підприємств збиратимуться в закриті контейнери і в міру необхідності 
вивозитимуться на утилізацію на звалище ТПВ за договором. 

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

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

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

Позитивні аспекти реалізації планованої діяльності : 
- розширення інфраструктури України із складування  

сільськогосподарської продукції в цілому, ремонту і зберігання 
сільськогосподарської техніки в регіоні,  де сільське господарство є 
провідною галуззю економічного розвитку; 

- стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в 
регіоні, збільшення промислового потенціалу ринку, створення додаткових 
робочих місць, збільшення відрахувань в місцевий бюджет, покращення 
економічної ситуації регіону; 

- запровадження нових технологій зберігання 
сільськогосподарської продукції та техніки; 

- збільшення податків до місцевого бюджету; 
- створення нових робочих місць; 
- при виконанні технічних рішень щодо будівництва та 

експлуатації об’єктів виключається можливість  щодо виникнення аварійних 
ситуацій з негативними екологічними наслідками. 

Враховуючи вищенаведене негативного впливу на стан 
навколишнього природного середовища планована діяльність розташування 
проектних об’єктів на території населеного пункту в проектних межа не 
спричинить. 
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