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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, націона-

льній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована 

на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції 

пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 

процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіо-

нів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування дає можливість зосере-

дитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та викорис-

товувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в 

процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) – це новий ін-

струмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобі-

гти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та випра-

вляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, без-

пеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під 

час розроблення та затвердження документів державного планування. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком 

стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.  

З 12.10.2018 р. в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно 

до ст. 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону з 01.01.2020 р. стратегічна 

екологічна оцінка повинна здійснюватися для стратегій розвитку громад. 

Необхідно брати до уваги те, що Програма відображає загальні пріоритети та цілі розвитку 

усієї Української міської територіальної громади Київської області загалом, без посилання на 

конкретні населені пункти чи території, в межах яких існують певні соціальні, економічні чи 

екологічні проблеми, які потрібно вирішувати на більш низькому рівні планування, в тому числі 

на рівні реалізації конкретної планованої діяльності. 

В рамках розробки Комплексної програми охорони навколишнього природного середо-

вища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки, відповідно до 

ст. 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було оприлюднено Заяву про обсяги 

СЕО на офіційному сайті Української міської територіальної громади (ознайомитися із текстом 

можна за посиланням: https://ukrainska-gromada.gov.ua/advertisements/zayava-pro-vyznachennya-

obsyagu-strategichnoyi-ekologichnoyi-oczinky-proyektu.html). Також Заяву щодо визначення об-

сягу стратегічної екологічної оцінки було оприлюднено в 2-х засобах масової інформації (копія 

Заяви та копії публікацій в газетах наведені у додатках до Звіту). 

Протягом громадського обговорення Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологіч-

ної оцінки надійшли зауваження та пропозиції від Департаменту екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації за № 06.2-02.2-09/1241/1965 від 25.03.2021 щодо ре-

комендованого обсягу СЕО та лист від Департаменту охорони здоров’я Київської обласної дер-

жавної адміністрації за № 1009/0/1-21 від 15.03.2021  щодо відсутності зауважень та пропозицій 

(копії листів додаються до Звіту). 
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МЕТОДОЛОГІЯ СЕО 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є: 

- Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оці-

нку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), рати-

фікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015); 

- Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє сере-

довище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 

(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Ра-

дою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах наці-

ональної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 

показниках ефективності Стратегії. 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 

№ 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законо-

давства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього 

плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Дирек-

тиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище». 

21 лютого 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законо-

проекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є 

встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки доку-

ментів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 

239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на 

імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001 р. про 

оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою Ук-

раїни 20.03.2018 р. та 10.04.2018 підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію 

з 12.10.2018. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в 

країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні про-

грами, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необ-

хідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. 

СЕО є «спадкоємицею» оцінки впливу на довкілля (ОВД), проте новим та глибшим кро-

ком у реалізації різнорівневих екологічних політик. Стратегічне екологічне оцінювання доку-

ментів державного планування здійснюють на ранніх етапах прийняття рішень, що дає змогу, 

зокрема, чіткіше визначити сферу охоплення ОВД, оптимізувати ОВД конкретних проектів. 

Основними перевагами СЕО є запобіжний характер процедури, що дає змогу інтегрувати 

висновки у програму чи план, попередивши небажані наслідки, та комплексний підхід до оцінки 

компонентів природного середовища та здоров’я людини. У процес також залучені експерти і 

громадськість. Отже, можна говорити про системне бачення взаємовпливів середовища і лю-

дини, що надзвичайно важливо в контексті сталого розвитку. 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату в документах дер-

жавного планування всіх рівнів та при виконанні стратегічної екологічної оцінки листом Міні-

стерства енергетики та захисту довкілля України № 26/1.4-11.3-5650 від 03.03.2020 надані ре-

комендації щодо включення кліматичних питань  до документів державного планування, що 

враховуються при виконані СЕО. 
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Відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», процедура стра-

тегічної екологічної оцінки Комплексної програми охорони навколишнього природного сере-

довища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки здійсню-

ється поетапно: 

Етап 1: Визначення обсягу СЕО . 

Розміщення Заяви щодо визначення обсягу СЕО на офіційному сайті Української міської 

територіальної громади та Повідомлення про оприлюднення Заяви в 2-х газетах для ознайомлення 

громадськості). 

Етап 2: Складання звіту про СЕО. 

а) аналітична робота: аналіз контексту планування, аналіз поточного стану довкілля, ці-

льовий аналіз; 

б) складання звіту: оцінка наслідків реалізації Програми, оцінка альтернативних сценаріїв, 

рекомендації щодо пом’якшення впливу на довкілля, у т.ч.: здоров’я населення, та заходи із 

запобігання несприятливому впливу. 

Етап 3: Проведення громадського обговорення та консультацій. 

На виконання вимог ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт 

документа державного планування разом зі звітом про стратегічну екологічну оцінку та повідо-

млення про оприлюднення зазначеного документа подається на розгляд та отримання консуль-

тацій до інстанцій, зазначених у ст. 6, 7, 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

На третьому етапі здійснюється розміщення Проєкту Програми та Звіту про СЕО на офі-

ційному сайті Української міської територіальної громади та Повідомлення про оприлюднення за-

значених документів в 2-х газетах для ознайомлення громадськості. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мініс-

трів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-

роби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та про-

тягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не признача-

ються на дати, що припадають на цей період. Участь громадськості в процесі обговорення від-

бувається шляхом надання письмових зауважень та пропозицій. 

Етап 4: Врахування у звіті про СЕО результатів громадського обговорення та консу-

льтацій. 

Підготовка довідок про консультації з органами виконавчої влади та громадськістю, ко-

ригування Звіту СЕО за результатами консультацій. 

Етап 5: Інформування про затвердження Комплексної програми охорони навколиш-

нього природного середовища на території Української міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

Згідно ст. 16 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку», протягом п’яти робочих днів з 

дня затвердження ДДП Замовник розміщує на своєму веб-сайті затверджений ДДП, заходи, пе-

редбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП, довідки про консультації та 

про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Міндовкілля.  

Етап 6: Моніторинг наслідків виконання Комплексної програми охорони навколи-

шнього природного середовища на території Української міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки. 
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Моніторинг реалізації Комплексної програми охорони навколишнього природного сере-

довища на території Української міської територіальної громади включає: 

1. Моніторинг процесу реалізації Програми по основних показниках. 

2. Моніторинг виконання проектів та програм місцевого розвитку.  

Оцінюється стан виконання Програми та ступінь досягнення передбачених нею результа-

тів.  
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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НА-

ВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬ-

КОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ 
/зв'язок з іншими документами державного планування/ 

 

В рамках проведення реформи децентралізації  в Україні, відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 715-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів 

та затвердження територій територіальних громад Київської області», утворено Українську мі-

ську територіальну громаду з адміністративним центром у м. Українка. 

В рамках децентралізаційних процесів до міста Українка та села Плюти, яке входило до 

складу Української міської ради, приєдналися села: Трипілля, Халеп’я, Витачів, Верем’я, Жукі-

вці, Щербанівка утворивши Українську міську територіальну громаду Київської області. 

На території громади виробничо-господарська діяльність обумовлює негативний вплив на 

стан навколишнього природного середовища і умови життєдіяльності населення. У зв’язку з 

цим необхідно впроваджувати заходи для формування безпечного для життєдіяльності людей 

навколишнього середовища.   

Виробничо-господарська діяльність повинна базуватись на принципах:  

- екологічно чистого виробництва, яке характеризується відсутністю або незначним (еко-

логічно безпечним) впливом на навколишнє природне середовище;  

- впровадження технологій, які забезпечують економію енергетичних і матеріальних ре-

сурсів, утилізацію і повторне використання відходів;  

- систематичного контролю за станом і якістю навколишнього природного середовища.  

Екологічна політика  формується, виходячи із закріплених у Конституції України  та при-

родоохоронному законодавстві державної екологічної політики України,  прав людини на еко-

логічно безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. 

Пріоритетами екологічної політики є: 

- обов’язкове врахування екологічних вимог і обмежень  при прийнятті рішень щодо роз-

витку видів виробничо-господарської діяльності та забудови території;  

- зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище;  

- безпечне для навколишнього середовища та населення поводження з промисловими і 

побутовими відходами;  

- збереження і відновлення природного середовища; формування екологічно безпечних 

умов для життя і здоров’я людей;  

- створення ефективної системи моніторингу за станом компонентів навколишнього сере-

довища;  

- налагодження системи екологічної освіти та інформування населення.  

Необхідність вирішення екологічних проблем регіону є підґрунтям для розроблення Ком-

плексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Українській 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма). 

Програма реалізує системний підхід до формування та реалізації екологічної політики як 

складової сталого (збалансованого) розвитку з урахуванням характерних для громади  соціа-

льно-економічних умов та екологічних проблем.  
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Програма розроблена Управлінням економічного розвитку виконавчого комітету Україн-

ської міської ради Київської області на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами 

Української міської ради, підприємствами, організаціями і установами у відповідності до Зако-

нів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», постанови Кабі-

нету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів». 

Основна мета Програми – створення умов для поліпшення екологічного стану довкілля, 

доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання 

мешканців Української територіальної громади. 

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Програма соціально-економічного 

та культурного Української міської територіальної громади Київської області на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням 8 сесії VIII скликання № 308/0/7-21-8-8 від 12.08.2021 р. 

Прийняття Програми є необхідним для покращення санітарно-технічного та візуального 

стану території міської громади, що передбачає реалізацію заходів гармонійного поєднання еко-

номічного, соціального та екологічного напрямків, спрямованих на відновлення, належне утри-

мання та раціональне використання території міської громади, охорони та організації упорядку-

вання об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. 

Термін реалізації Комплексної програми - 2021-2025 роки. 

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Української міської ради 

Київської області, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади.  

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням зміни фінансово-еко-

номічних показників, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригу-

вання заходів програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і допо-

внення з метою виконання основних заходів.  

Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей 

міського та обласного бюджетів, а також залучення коштів інвесторів. Контроль за використан-

ням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в по-

рядку, встановленому бюджетним законодавством України. 

Напрями та заходи Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища 

на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки наведені в таблиці 

1.1. 

Таблиця 1.1 

Цілі з охорони до-

вкілля 

Основні заходи виконання 

1 2 

1. ОХОРОНА АТ-

МОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ 

1.1. Придбання  приладів контролю (станцій моніторингу якості повітря "Oxygen") 

для оснащення ними визначених місць розташування пунктів контролю і спосте-

реження за забрудненням атмосферного повітря в населених пунктах Української 

міської територіальної громади (с. Витачів, с. Халеп'я, с. Трипілля, с. Жуківці, 

с. Щербанівка). 

1.2. Установлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового по-

току від забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що вики-

даються в атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і біологічних 

факторів на атмосферне повітря (Трипільська ТЕС) 
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Цілі з охорони до-

вкілля 

Основні заходи виконання 

1 2 

2. ОХОРОНА І РА-

ЦІОНАЛЬНЕ ВИ-

КОРИСТАННЯ 

ВОДНИХ РЕСУР-

СІВ 

2.1. Паспортизація водойм місцевого значення, розташованих на території Укра-

їнської міської територіальної громади. 

2.2. Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою паспорти-

зованих водойм на території Української міської територіальної громади. 

2.3. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них у населених пунктах Ук-

раїнської міської територіальної громади (с. Жуківці, с. Трипілля, с. Витачів). 

2.4. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: будівни-

цтво систем водопостачання (с. Жуківці, с. Трипілля, с. Витачів, с. Халеп’я). 

2.5. Заходи, пов'язані з поліпшенням благоустрою та санітарного стану прибереж-

ної смуги Канівського водосховища (р. Дніпро) в районі м. Українка, с. Трипілля, 

с. Халеп'я, с. Витачів з метою використання в рекреаційних цілях. 

2.6. Заходи з ліквідації стихійної порослі на берегозакріплювальних відкосах та 

очищення водної акваторії вздовж берегової смуги Канівського водосховища 

(р. Дніпро), р. Стугна в м. Українка,с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Витачів. 

2.7. Реконструкція існуючих каналізаційних споруд продуктивністю 8 000 м3 на 

добу по вул. Промисловій, 61 м. Українка Обухівського району Київської області 

(1-ша черга будівництва продуктивністю 4 000  м3/добу) 

2.8. Капітальний ремонт каналізаційних мереж будівлі за адресою:  Київська об-

ласть, Обухівський район, м. Українка, вул. Юності, будинок 19А 

2.9. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №3 до колодязя 

гасіння КК-59 в м. Українка 

2.10. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від КК-105 до КК-

146 в м. Українка 

3. РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 

І ЗБЕРІГАННЯ ВІ-

ДХОДІВ ВИРОБ-

НИЦТВА І ПОБУ-

ТОВИХ ВІДХОДІВ 

3.1. Забезпечення безпечних відходів, непридатних  для вторинного використову-

вання 

3.1.1. Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення по-

бутових відходів із прибережних смуг Канівського водосховища (р. Дніпро) та рі-

чок на території населених пунктів Української міської територіальної громади: 

м. Українка, с. Плюти, с. Трипілля, с. Витачів ,с. Халеп’я) 

3.1.2. Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення побуто-

вих відходів із території населених пунктів Української міської територіальної гро-

мади з місць загального користування та рекреаційних зон: м. Українка, с. Плюти, 

с. Трипілля, с. Витачів, с. Халеп’я, с. Жуківці, с. Щербанівка, с. Верем’я) 

3.1.3. Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів  Ук-

раїнської міської територіальної громади: с. Трипілля, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Віта-

чів, с. Щербанівка, с. Халеп'я) 

3.2. Послуги з організації збору небезпечних відходів - відпрацьованих елементів жи-

влення (батарейок) в населених пунктах Української міської територіальної громади 

для подальшої гарантованої утилізації 

4. ОХОРОНА І РА-

ЦІОНАЛЬНЕ ВИ-

КОРИСТАННЯ ЗЕ-

МЕЛЬ 

4.1. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених   на   за-

побігання  розвитку  небезпечних  геологічних процесів,  усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти міської територіальної 

громади. 
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Цілі з охорони до-

вкілля 

Основні заходи виконання 

1 2 

4.1.1. Проведення заходів з захисту територій та споруд від підтоплення та затоп-

лення в с. Верем'я: вул. Садова, вул. Луки Дубового, вул. Шевченка. 

4.1.2. Проведення заходів з захисту територій та споруд від підтоплення та затоп-

лення в с. Жуківці: вул. Дружби, вул. Горностаєва, вул. Шинкаренка, вул. Гла-

душа, вул. Горького, вул. Зарічна 

 

5. ОХОРОНА І РА-

ЦІОНАЛЬНЕ ВИ-

КОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РОС-

ЛИННИХ  РЕСУР-

СІВ 

5.1. Заходи з озеленення населених пунктів Української міської територіальної 

громади 

5.1.1. Послуги з озеленення (улаштування та догляд за квітниками, улаштування 

газонів, догляд за деревами та кущами, їх полив і розрідження) на території Укра-

їнської міської територіальної громади: м. Українка, с. Трипілля, с. Витачів, с. Ха-

леп’я, с. Жуківці, с. Щербанівка, с. Верем’я 

5.1.2. Придбання розсадницької продукції (квіти) 

5.1.3. Придбання розсадницької продукції (дерева, кущі) 

5.2. Проведення заходів з виявлення запасів природних  рослинних ресурсів, за-

трати на їх охорону і відтворення в населених пунктах Української міської тери-

торіальної громади (інвентаризація зелених зон з розробленням документації із 

землеустрою з метою їх охорони і відтворення) 

5.3. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів 

 

6. НАУКА, ІНФОР-

МАЦІЯ І ОСВІТА, 

ПІДГОТОВКА КА-

ДРІВ, ОЦІНКА 

ВПЛИВУ НА ДО-

ВКІЛЛЯ, СТРАТЕ-

ГІЧНА ЕКОЛОГІ-

ЧНА ОЦІНКА, ОР-

ГАНІЗАЦІЯ 

ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ УЧАСТІ У 

ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПРИРОДООХО-

РОННОГО СПРЯ-

МУВАННЯ, ВПРО-

ВАДЖЕННЯ ЕКО-

НОМІЧНОГО МЕ-

ХАНІЗМУ ЗАБЕЗ-

ПЕЧЕННЯ ОХО-

РОНИ НАВКОЛИ-

ШНЬОГО ПРИРО-

ДНОГО СЕРЕДО-

ВИЩА 

6.1. Розроблення екологічних стандартів і нормативів: схем санітарного очищення 

населених пунктів Української міської територіальної громади. 

6.2. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів 

державного планування Української міської територіальної громади 

6.3. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що 

охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи 

6.3.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації з реконструкція каналіза-

ційних мереж і споруд на них  у населених пунктах Української міської територі-

альної громади: с. Жуківці; с. Трипілля; с.Витачів. 

6.3.2. Розроблення проєктно-кошторисної документації по будівництву систем во-

допостачання: с. Жуківці; с. Трипілля; с. Витачів; с. Халеп’я.  
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Цілі з охорони до-

вкілля 

Основні заходи виконання 

1 2 

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПРИРОДНО-ЗА-

ПОВІДНОГО ФО-

НДУ 

7.1. Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природ-

ного-заповідного фонду. 

7.2. Витрати на резервування територій для заповідання. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНК-

ТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

/у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено/ 
 

2.1 Адміністративний устрій 

В рамках проведення реформи децентралізації  в  Україні,  відповідно  до розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 715-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів 

та затвердження територій територіальних громад Київської області», утворено Українську мі-

ську територіальну громаду. 

До складу громади увійшли 1 місто – Українка, та 7 сіл, а саме: 

- Верем'я; 

- Витачів; 

- Жуківці; 

- Плюти; 

- Трипілля; 

- Халеп'я; 

- Щербанівка. 

Українська територіальна громада розташована у центральній частині Київської області на 

правому березі Дніпра, південно-східніше від міста Київ. Українська міська рада – орган місце-

вого самоврядування. Сусідніми населеними пунктами є м. Обухів (Обухівська міська терито-

ріальна громада), селище Козин (Козинська селищна територіальна громада), село Стайки (Ржи-

щівська міська об’єднана територіальна громада) (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Викопіювання з Геопорталу адміністративно-територіального устрою України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Нижче в таблиці 2.1 наведені відомості щодо населених пунктів, що увійшли у склад гро-

мади. 

Таблиця 2.1 

№ 

Найменування 

населеного пун-

кту 

Площа, га Кількість дворів 

Чисельність на-

селення станом 

на 01.01.2020 

Відстань від адмі-

ністративного 

центру громади, 

км 

1 2 3 4 6 7 

1 м. Українка 4884 (907) - 
16204 

0 

2 с. Плюти 396 27 2 

3 с. Верем’я 1910 282 352 15,2 

4 с. Витачів 4260,8 862 750 16,1 

5 с. Жуківці 2148,5 546 781 10,1 

6 с. Трипілля 975 1694 2185 6,2 

7 с. Халеп’я 2555 660 670 10,3 

8 с. Щербанівка 1523,1 226 170 9,6 

За даними сайту «Децентралізація» загальна площа території громади становить 206,7 км2 

(20670 га) (посилання на загальнодоступне джерело інформації - 

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4090). 

2.2 Фізико-географічне розташування 

Місто Українка та населені пункти територіальної громади розміщені на правому березі 

Канівського водосховища.  

В фізико-географічному відношенні територія розташована в південно-західній частині 

Східно-Європейської рівнини, в межах Придніпровської височини, на правому березі річки 

Дніпро. Основною водною артерією району є р. Дніпро з її притоками річками Стугна, Козинка, 

Красна, Бобриця та Сквирівка. 

За геоморфологічним районуванням територія робіт відноситься до району поширення 

моренних та безморенних терас Деснянсько-Дніпровської зандровоалювіальної підобласті та 

льодовикової північно-східної підобласті.  

2.3 Природно-кліматичні умови 

За кліматичними умовами територіальна громада розташована в ІІ (Північно-західному 

кліматичному районі) за картою кліматичного районування території (ДСТУ–Н Б В.1.1 – 

27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих екс-

плуатаційних впливів, від пожежі»). 

Клімат  зумовлений впливом Атлантичного океану і Азіатського материка – він помірний 

і м’який, із достатнім зволоженням.  

Зима - помірно тепла, літо - жарке, середньорічна температура повітря +7,0°C, середньо-

місячна температура найбільш теплого місяця +19,7°C, найбільш холодного місяця - січня – до 

-6,1°C. Максимальна температура +38,0°C, мінімальна - (–36,0°C), середній термін без мороз-

ного періоду 160-170 днів, період отеплювального сезону -186 днів.  

Середньорічна кількість опадів 507-550 мм. Опади випадають головним чином в теплий 

період року. Сніговий покрив тримається  до 100 днів. . Найбільша глибина промерзання ґрунту 

досягає 125 см в лютому місяці. Середньорічна відносна вологість повітря 84,0%. 

Найбільш поширені вітри - західні і південно-східні. Середньорічна швидкість вітру -4 

м/с, максимальна швидкість - 24-28 м/с. 
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2.4 Стан атмосферного повітря 

Сучасне  виробництво висуває нові складні проблеми, зокрема збереження чистоти одного 

з найважливіших компонентів біосфери –  повітряної оболонки. Останнім часом фактори антро-

погенного забруднення атмосфери набули глобального характеру. Джерела забруднення повіт-

ряного басейну, як і шляхи боротьби з ним, добре відомі. До «Переліку екологічно-небезпечних 

об’єктів України» на території Української міської територіальної громади включена Трипіль-

ська ТЕС ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» (м. Українка), яка є одним 

з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в районі. Решта підприємств мають порів-

няно невеликий обсяг викидів. 

Територією громади проходить автодорога регіонального значення Р-19 Фастів-Канів. 

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через населені пункти, а також в 

зв’язку із збільшенням кількості  транспортних засобів у місцевих жителів, спостерігається за-

бруднення атмосферного повітря викидами вихлопних газів. Вихлопні гази містять певну кіль-

кість (залежно від палива, типу двигуна та його технічного стану) токсичних і шкідливих ком-

понентів не тільки для людського організму, а й для всього довкілля. 

Зменшення цього впливу можливе шляхом удосконалення схем руху, будівництвом об’їз-

них шляхів, розташування майданчиків для паркування автомобілів, покращення якості паль-

ного, а також  покриття автодоріг.  

Спостереження за станом атмосферного повітря в територіальній громаді Центральною 

геофізичною обсерваторією ім. Б. Срезневського здійснюється на одному стаціонарному посту 

у м. Українка по вул. Зв’язку, 3. Визначається вміст чотирьох основних домішок (завислі речо-

вини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту), а також восьми важких металів:  свинцю, 

мангану, хpому, заліза, кадмію, міді, нікелю, цинку.   

Інформація щодо середньорічних та максимальних концентрацій забруднюючих речовин 

за 2019 рік наводиться у таблиці 2.2 згідно даних «Екологічного паспорту Київської області» 

(Київська обласна державна адміністрація, Київ, 2020 р.). 

Таблиця 2.2 

Найменування забруд-

нюючої речовини 

Середньорічні концентрації забруд-

нюючих речовин за 2019 рік 

Максимальні концентрації забруд-

нюючих речовин 

мг/м3 долі ГДКс.д. мг/м3 долі ГДКм.р. 

1 2 3 4 5 

Завислі речовини 0,05 0,33 0,08 0,16 

Діоксид сірки 0,041 0,82 0,117 0,234 

Оксид вуглецю 2,5 0,83 31,8 6,36 

Діоксид азоту 0,08 2 0,24 1,2 

Кадмій 0,002 х10-3 0,01 0,010 х10-3 — 

Залізо 1,11 х10-3 0,03 1,75 х10-3 — 

Манган 0,03 х10-3 0,03 0,04 х10-3 — 

Мідь 0,05 х10-3 0,03 0,08 х10-3 — 

Нікель 0,02 х10-3 0,02 0,07 х10-3 — 

Свинець 0,03 х10-3 0,1 0,05 х10-3 — 

Хром 0,02 х10-3 0,01 0,05 х10-3 — 

Цинк 0,25 х10-3 0,01 0,64 х10-3 — 

 

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря на стаціонарному посту у 

місті Українка з квітня 2020 р. по даний час не проводились через відключення поста від елек-

троенергії. 
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Нижче наводиться інформація щодо даних стаціонарного посту спостережень ЦГО за 3 

місяці 2020 року згідно даних , наведених на сайті Департаменту екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації (посилання на загальнодоступне джерело інформа-

ції: http://ecology-kievoblast.com.ua/Home/StateOfEnvironment/225). 

Таблиця 2.3 

Наймену-

вання за-

бруднюю-

чої речо-

вини 

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин, долі ГДКс.д. 

Сі-

чень 

2020 

Лю-

тий 

2020 

Бере-

зень 

2020 

Кві-

тень 

2020 

Тра-

вень 

2020 

Чер-

вень 

2020 

Ли-

пень 

2020 

Сер-

пень 

2020 

Вере-

сень 

2020 

Жов-

тень 

2020 

Лис-

топад 

2020 

Гру-

день 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Завислі 

речовини 
0,3 0,3 -* -** -** -** -*** -** -** -** -** -** 

Діоксид 

сірки 
0,7 0,8 -* -** -** -** -*** -** -** -** -** -** 

Оксид ву-

глецю 
0,5 0,4 0,4 -** -** -** -*** -** -** -** -** -** 

Діоксид 

азоту 
1,9 2,0 -* -** -** -** -*** -** -** -** -** -** 

Примітки:  

*Через відключення поста від електроенергії з 05.03.2020 березня, кількість вимірів не достатня для осереднення, за винятком 

оксиду вуглецю, середньомісячна концентрація якого становила 0,4 ГДКс.д. 

**У місті Українка спостереження у квітні, травні, червні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2020 р. не проводились 

через відключення поста від електроенергії. 

***Інформація щодо стану довкілля Київської області у липні 2020 р. сайті Департаменту екології та природних ресурсів Київ-

ської обласної державної адміністрації відсутня. 

 

Таблиця 2.4 

Наймену-

вання за-

бруднюю-

чої речо-

вини 

Максимальні концентрації забруднюючих речовин, долі ГДКм.р. 

Сі-

чень 

2020 

Лю-

тий 

2020 

Бере-

зень 

2020 

Кві-

тень 

2020 

Тра-

вень 

2020 

Чер-

вень 

2020 

Ли-

пень 

2020 

Сер-

пень 

2020 

Вере-

сень 

2020 

Жов-

тень 

2020 

Лис-

топад 

2020 

Гру-

день 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Завислі 

речовини 
0,1 0,1 0,1 -* -* -* -** -* -* -* -* -* 

Діоксид 

сірки 
0,1 0,2 0,2 -* -* -* -** -* -* -* -* -* 

Оксид ву-

глецю 
0,4 0,4 0,4 -* -* -* -** -* -* -* -* -* 

Діоксид 

азоту 
0,7 0,8 0,6 -* -* -* -** -* -* -* -* -* 

Примітки:  

*У місті Українка спостереження у квітні, травні, червні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2020 р. не проводились 

через відключення поста від електроенергії. 

**Інформація щодо стану довкілля Київської області у липні 2020 р. сайті Департаменту екології та природних ресурсів Київ-

ської обласної державної адміністрації відсутня. 

 

 

Інформація щодо середньорічних та максимальних концентрацій забруднюючих речовин 

за 2019 рік наводиться у таблиці 2.2 згідно даних «Екологічного паспорту Київської області» 

(Київська обласна державна адміністрація, Київ, 2020 р.). 
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Таблиця 2.5 

Найменування забруд-

нюючої речовини 

Середньорічні концентрації забруд-

нюючих речовин за 2019 рік 

Максимальні концентрації забруд-

нюючих речовин 

мг/м3 долі ГДКс.д. мг/м3 долі ГДКс.д. 

1 2 3 4 5 

Завислі речовини 0,05 0,33 0,09 0,18 

Діоксид сірки 0,043 0,86 0,09 0,18 

Оксид вуглецю 4,9 1,63 2,0 0,4 

Діоксид азоту 0,08 2 0,16 0,8 

Кадмій 0,010 х10-3 0,03 0,010 х10-3 — 

Залізо 1,56 х10-3 0,04 2,21 х10-3 — 

Манган 0,05 х10-3 0,05 0,08 х10-3 — 

Мідь 0,07 х10-3 0,04 0,12 х10-3 — 

Нікель 0,04 х10-3 0,04 0,07 х10-3 — 

Свинець 0,03 х10-3 0,1 0,03 х10-3 — 

Хром 0,04 х10-3 0,03 0,09 х10-3 — 

Цинк 0,15 х10-3 0,003 0,19 х10-3 — 

 

За даними результатів спостережень стану забруднення атмосферного повітря Централь-

ною геофізичною обсерваторією ім. Б. Срезневського індекс забруднення атмосферного повітря 

м. Українка за 2020 рік становить 3,6, що відповідає низькому рівню.  

 

2.5 Водні ресурсів 

Місто Українка та населені пункти територіальної громади розміщені на правому березі 

Канівського водосховища. Основною водною артерією району є р. Дніпро з її притоками річ-

ками Стугна, Козинка, Красна, Бобриця та Сквирівка (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Викопіювання з Геопорталу Державний водний кадастр України 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Відповідно до листа начальника басейнового управління водних ресурсів середнього 

Дніпра   ВХ № 2212/0/1-21 від 02.06.2021 гідрографічна мережа  території Української міської 

територіальної громади представлена об’єктами водного фонду 

Таблиця 2.6 

№ 

з/п 

Адміністра-

тивно-терито-

ріальне утво-

рення (сіль-

ська/міська 

рада, мі-

сто/село) 

Назва во-

дойми 

Річка, на 

якій знахо-

диться во-

дойма 

Загальні дані 

Об’єм, 

тис.куб.м 

Площа дзеркала 

при НПР, га 

Умови користу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 м. Українка 
Канівське во-

досховище 
р. Дніпро 2500,0 58100,0  

2 с. Плюти 
Канівське во-

досховище 
р. Дніпро 2500,0 58100,0  

3 с. Трипілля 
Канівське во-

досховище 
р. Дніпро 2500,0 58100,0  

4 с.Трипілля став р. Красна 3,0 0,3 
загальне корис-

тування 

5 с.Трипілля став р.Бобриця 307,5 20,5 оренда 

6 с. Халеп’я 
Канівське во-

досховище 
р. Дніпро 2500,0 58100,0  

7 с.Халеп’я став р.Бобриця 73,2 6,1 оренда 

8 с. Витачів 
Канівське во-

досховище 
р. Дніпро 2500,0 58100,0  

9 с. Витачів став р.Сквира 484,0 24,1 
загальне корис-

тування 

10 с.Жуківці став р.Бобриця 3,0 0,3  

11 с.Жуківці став р.Бобриця 45,4 3,5 оренда 

12 с.Жуківці став р.Бобриця 244,5 16,3 оренда 

13 с.Жуківці став р.Бобриця 2,0 0,4  

14 с.Жуківці став р.Бобриця 4,0 0,4  

15 с.Жуківці став р.Бобриця 22,4 2,8 оренда 

16 с.Жуківці став р.Бобриця 301,5 20,1 оренда 

17 с.Жуківці став р.Бобриця 15,2 1,9  

18 с.Жуківці став р.Бобриця 4,0 0,8  

19 с.Жуківці став р.Бобриця 0,5 0,1  

20 с.Жуківці став р.Бобриця 0,5 0,1  

21 с.Жуківці став р.Бобриця 1,0 0,2  

22 с.Верем’я став р.Бобриця 208,4 16,2 оренда 

23 с.Верем’я став р.Бобриця 190,4 17,0 оренда 

24 с.Верем’я став р.Бобриця 149,5 11,5 оренда 

25 с.Верем’я став р.Бобриця 0,5 0,1  

26 с.Верем’я став р.Бобриця 0,5 0,1  

27 с.Верем’я став р.Бобриця 0,5 0,1  

28 с.Верем’я став р.Бобриця 0,5 0,2  

29 с.Верем’я став р.Бобриця 15,2 1,9  

30 с.Верем’я став р.Бобриця 22,4 2,8  

31 с.Верем’я став р.Бобриця 4,0 0,8  

32 с.Щербанівка став р.Красна 30,0 3,0  

33 с.Щербанівка став р.Красна 28,0 2,8  

34 с.Щербанівка став р.Красна 20,0 2,0  
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Місто Українка, села Плюти, Трипілля, Халеп’я та Витачів розташовані безпосередньо на 

правому березі річки Дніпро (Канівське водосховище). Повний об’єм водосховища - 2,6 км3, се-

редня глибина 4,4 м, максимальна глибина 19,0 м. Площа водосховища 675 км2, його довжина 

досягає 123,0 км, максимальна ширина - 8,0 км. 

Річка Дніпро - типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією, найбільша річка 

України. Вона бере початок біля с. Бочарово Смоленської обл. Росії; протікає Мінською, Моги-

льовською та Гомельською областями Білорусії і Чернігівською, Київською, Черкаською, Кіро-

воградською, Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями Ук-

раїни; впадає до Чорного моря.  

Ріка Дніпро протікає в східній частині території громади, зарегульована Канівським водо-

сховищем, режим рівня водосховища майже повністю обумовлений сезонним регулюванням 

стоку Канівської ГЕС.  

Загальна довжина річки становить 2201,0 км, на території України - 981,0 км. Площа во-

дозбірного басейну Дніпра - 504,0 тис. км2 , з них в межах України - 291,4 тис. км2. Живлення 

Дніпра змішане. У верхній частині басейну переважає снігове живлення (близько 50 %), на до-

щове й підземне припадає відповідно 20 і 30%. Нижче, в межах степової зони, частка снігового 

живлення зростає до 85-90 % підземного - зменшується до 10-15 %, а дощового майже немає. 

Середній річний стік річки поблизу м. Київ - 43,4 млрд. м3 (1370,0 м3/с), а в гирлі - 53,5 млрд. 

м3 (1700,0 м3/с).  

По території міста Українка  протікає річка Стугна – права притока р. Дніпро. Перед по-

чатком будівництва Трипільської ТЕС русло річки було відведене на північно-західну околицю 

міста. Довжина річки сягає 76 км, площа водозбірного басейну - 785,0 км2. Похил річки - 1,7 

м/км. Заплава двобічна, шириною до 500,0 м. Річище помірно звивисте, пересічна ширина в 

середній течії 10,0 м, глибина 0,8-1,0 м. Долина переважно трапецієподібна, шириною до 2,5 

км, глибиною до 50,0 м. Споруджено багато ставків.  

В межах сіл Української ТГ протікають річки Красна, Бобриця, Козинка та Сквирівка. На 

річках Красна та Бобриця влаштовані кілька рибогосподарських ставків, в межах міста на коли-

шньому руслі р. Стугна є дві безстічні водойми. 

Річка Красна - права притока р. Дніпро. Довжина річки складає 55 км, площа басейну - 

357,0 км2. Долина трапецієподібна, шириною до 1,8 км, глибиною до 60,0 м. Пересічна ширина 

заплави 200,0 м. Річище звивисте, його середня ширина (в середній течії) 10,0 м. Похил річки 

1,7 м/км. Навесні повноводна, в літню межень перетворюється на вузьку річечку. Побудовано 

багато ставків. На річці Красна влаштовані кілька рибогосподарських ставків, які потребують 

інвентаризації з подальшою паспортизацією. 

Річка Бобриця - права притока р. Дніпро. Річка бере початок у центральній частині села 

Черняхів. У межах села на річці влаштовано 3 ставки, річка приймає 1 праву та 1 ліву притоки. 

Далі протікає через село Верем'я, де на річці влаштовано 2 ставки. У межах цього села річка 

приймає ще 3 притоки - 2 праві та 1 ліву. Між селами Верем'я та Жуківці на річці влаштовано 2 

великих ставки, у другому ставку річка приймає 1 ліву притоку. У межах села Жуківці Бобриця 

приймає ще 2 лівих притоки. Останні кілометри течії Бобриця тече в доволі глибокій улоговині, 

де приймає свою праву притоку Івковитиця. Майже перед самим впадінням у Дніпро, за 500 

метрів до гирла, Бобрицю перетинає автошлях Р19 (залізобетонний автомобільний міст). Місце 

впадіння Бобриці у Дніпро має вигляд невеликої затоки, що утворилася внаслідок створення 

Канівського водосховища. Впадає у р. Дніпро між селами Трипілля та Халеп'я. Довжина річки 

становить 26 км., ухил річки – 4,4 м/км. Площа водозбірного басейну складає 104 км2. 

Річка Козинка протікає мимо села Плюти, в північній частина міста Українка впадає до р. 

Дніпро (Канівське водосховище). Північна частина міста Українка являє собою заплаву р. Ко-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_19
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%27%D1%8F
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зинка, яка до виконання інженерного захисту Канівського водосховища являлась правою при-

токою р. Дніпро. Річка Козинка протікає по алювіальній рівнині першої надзаплавної тераси р. 

Дніпро. Заплава р. Козинки відокремлена захисною дамбою водосховища. Довжина річки ста-

новить 19,0 км, ухил річки - 0,05 м/км. Площа водозбірного басейну складає 76,0 км2. Парале-

льно із захисною дамбою Конча-Заспа – Плюти влаштований дренажний канал для захисту села  

від підтоплення водами Канівського водосховища. В південній частині канал з’єднується з р. 

Козинкою, вода з яких  перекидається насосною станцією до  водосховища. 

Річка Сквирівка - права притока р. Дніпро. Річка бере початок у невеликій улоговині, за 

1,5 км на північ від села Стрітівка, поруч із колишнім свинокомплексом. За 500 м від витоку на 

річці знаходиться озеро. За 3,5 км від витоку річка приймає першу з трьох приток - безіменний 

струмок, далі на річці влаштовано ставок, у якому річка приймає другу притоку. Ставок утво-

рено греблею, у якій влаштовано водозлив, яким річка виходить зі ставка.  

Річка тече спочатку на північ, далі починає відхилятися на північний захід, а південніше 

с. Халеп'я знову змінює напрям на північний. Змінивши вдруге напрям на північний, річка 

останні 4 км течії протікає вздовж східного краю села Халеп'я. У межах села річка приймає 

останні дві притоки -  безіменні ліву та праву. Опісля річку перетинає автошлях Р19, над річкою 

влаштовано залізобетонний автомобільний міст. За 1,3 км річка Сквира впадає у Дніпро (Канів-

ське водосховище). Довжина річки становить 17,0 км, ухил річки – 7,8 м/км. Площа водозбір-

ного басейну складає 32 км2. 

Основним джерелом живлення річок даної території є паводкові води, доля яких складає 

60 %, решту - складають ґрунтові води та атмосферні опади.    

За режимом річки відносяться до рівнинних. Характерним в режимі річок є чітко виявле-

ний весняний паводок, низька літньо-осіння межінь, порушена незначними дощовими павод-

ками та деякими підвищеннями рівнів восени та взимку.  

Одночасно з весняним льодоходом спостерігається і підвищення рівня в річках, яке закін-

чується в квітні-травні весняним максимумом. Спад весняних вод простежується повільніше в 

порівнянні з його підйомом і закінчується лише в червні-липні. Меженний рівень встановлю-

ється на протязі серпня-вересня.    

Пляжні зони в межах населених пунктів територіальної громади облаштовані: в м. Украї-

нка – на Канівському водосховищі (паспортизована), на затоці р. Стугна по вул. Вишнева, в 

с. Трипілля – на річці Красна (в місці впадіння її в Дніпро (Канівське водосховище), в с. Халеп’я 

тощо. 

В межах територіальної громади на річках влаштовано 29 ставків різного об’єму та площі. 

Ставки здебільшого використовуються для господарських потреб (рибництво тощо). 

Інформація потребує уточнення шляхом проведення  інвентаризації  та паспортизації вка-

заних об’єктів водного фонду (ставки). 

На запит виконавчого комітету Української міської ради міжрегіональний офіс захисних 

масивів Дніпровських водосховищ надав інформацію щодо переліку гідротехнічних споруд 

(дамб) в межах території Української міської територіальної громади (лист МП/15-12/598 від 

09.09.2021,   ВХ № 3793/0/1-21 від 15.09.2021). Для захисту масивів від підтоплення водами 

Канівського водосховища на території Української міської територіальної громади збудовані 

гідротехнічні споруди: 

- в районі села Трипілля – захисна дамба довжиною 1,01 км; 

- в районі села Плюти – захисна дамба з регулюючими спорудами (шлюзи-регулятори 5 

шт.)  довжиною 15,7 км. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_19
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Спостереження за станом поверхневих вод  у Київській області проводяться Центральною 

геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського за гідрохімічними показниками.  

Відбір проб проводився на річках Тетерів, Ірпінь, Унава, Десна, Трубіж, Недра, Рось та 

Київському і Канівському водосховищах у 15 пунктах, 27 створах, 39 вертикалях.  

Розташування постів спостереження (ПС) наведене на рисунку нижче. 

 

Рис. 3 – Місця розташування стаціонарних постів спостереження за станом поверхневих вод у Київ-

ській області 

Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК на стаціонарному посту у 

м. Українка за даними Бюлетенів забруднення поверхневих вод на території Київської області 

за І-ІV квартали 2020 року, що складаються Центральною геофізичною обсерваторією імені Бо-

риса Срезневського, наводиться у таблиці нижче. 

 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta


 
 

 

Таблиця 2.7 

Водосхо-

вище, пункт 
Створ 

Вер-

ти-

каль* 

Гори-

зонт** 

Розчинений 

кисень,*** 

мг/дм3 

 Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК 

БСК5 

в 

крат. 

ГДК 

Азот 

амоній-

ний 

Азот ні-

трит-

ний 

Фе-

ноли 

На-

фто 

про-

дукти 

СПАР Мідь Цинк 
Ман 

ган 

За-

лізо 

зага-

льне 

Хром 

(6+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

І квартал 2020 р. 

Канівське, 

Українка 
Інформація у Бюлетені забруднення поверхневих вод на території Київської області за І квартал 2020 року не наведена 

ІІ квартал 2020 р. 

Канівське, 

Українка 

у межах 

міста 
0,9 

1 10,60 0,6 0,4 0,6 1,0 0,0 0,1 6,0 1,1 2,9 0,5 6,0 

2 12,80 0,5 0,4 1,0 1,0 0,0 0,1 2,0 1,9 3,8 0,6 9,0 

4 км нижче 

міста 
0,9 

1 13,80 0,7 0,3 0,9 1,0 0,0 0,1 3,0 2,2 4,4 0,4 5,0 

2 14,10 0,9 0,3 1,0 1,0 0,0 0,1 8,0 2,0 3,2 0,7 2,0 

ІІІ квартал 2020 р. 

Канівське, 

Українка 

у межах 

міста 
0,9 

1 8,80 1,5 1,0 1,5 1,0 0,2 0,1 4,0 8,0 1,2 0,4 6,0 

2 7,52 1,2 0,8 2,3 1,0 0,1 0,1 4,0 8,0 1,3 0,4 5,0 

4 км нижче 

міста 
0,9 

1 9,92 1,5 0,8 1,6 1,0 0,2 0,1 4,0 5,4 1,5 0,7 4,0 

2 9,93 1,5 0,8 2,1 1,0 0,2 0,1 5,0 5,2 1,7 0,4 4,0 

ІV квартал 2020 р. 

Канівське, 

Українка 

у межах 

міста 
0,9 

1 11,20 0,5 1,1 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 4,2 4,4 0,3 2,0 

2 12,20 0,7 0,6 1,0 1,0 0,2 0,1 4,0 8,4 2,8 0,6 2,0 

4 км нижче 

міста 
0,9 

1 12,50 0,7 0,8 1,0 1,0 0,2 0,1 2,0 4,7 2,2 0,4 2,0 

2 12,80 0,5 0,9 1,2 1,0 0,2 0,1 2,0 5,9 4,2 0,5 2,0 

*     Вертикаль:    0,1  - лівий берег;  0,5  - на середині водосховища;   0,9  - правий берег 

**   Горизонт:   1 -  поверхневий; 2- придонний.    

*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року. 

 



  

Згідно даних «Екологічного паспорту Київської області» (Київська обласна державна ад-

міністрація, Київ, 2020 р.) нафтопродукти, синтетично поверхнево-активні речовини (СПАР) у 

всіх водних об’єктах не перевищували відповідні нормативи. 

Середньорічні концентрації розчиненого у воді кисню Київського і Канівського водосхо-

вищ знаходились у межах 9,93-12,11 мгО2/дм3. 

Середня величина біохімічного споживання кисню за (БСК5)  становила  1,0 - 1,1 ГДК і 

зафіксована у пунктах Канівського водосховища в районі міст Українка та Ржищів.   

Середньорічний вміст сполук азоту амонійного перевищував ГДК у 1,1 рази у пункті Ки-

ївського водосховища у створах м. Чорнобиль, сполук азоту нітритного – у 1,2 - 1,5 рази  у 

нижньому створі м. Київ та у створах міст Українка і  Ржищів Канівського водосховища. 

Середні значеннях сполук міді  були у межах 3-5 ГДК, сполук  цинку – 1,7 - 5,9 ГДК,  

мангану – 1,9 - 3,5 ГДК в усіх пунктах Київського та Канівського водосховищ. Вміст сполук 

заліза загального у Київському водосховищі  у  створах м. Чорнобиль був у діапазоні від  1,0 до 

1,1 ГДК.  

У пунктах контролю Київського та Канівського водосховищ вміст сполук хрому шестива-

лентного був достатньо високий, з середніми концентраціями від 0,004 до 0,006 мг/дм3 (4 - 6 

ГДК), максимальними  значеннями – 0,010 - 0,020 мг/дм3   (10-20 ГДК). Як і у попередньому 

році у водосховищах відмічалась досить значна кількість випадків високого забруднення цим 

інгредієнтом (13 випадків).  

У Київському водосховищі у нижньому створі м. Чорнобиль та у Канівському водосхо-

вищі – м. Київ зафіксовано вміст сполук мангану на рівні  ВЗ  з перевищення ГДК у 11 - 16 разів  

(4 випадки).  

У звітному році у пунктах та створах водосховищ відзначалось підвищення вмісту сполук 

міді та цинку. Відмічено 9 випадків високого забруднення сполуками цинку з перевищенням 

ГДК у 11-16 разів, в усіх пунктах і створах, крім пункту спостережень в районі м. Ржищів Ка-

нівського водосховища.  

Відбулось незначне покращення якості води у більшості пунктів Київського та Канівсь-

кого водосховищ через зменшення вмісту сполук азоту амонійного та хрому шестивалентного, 

у пункті Київського водосховища  м. Чорнобиль – сполук заліза загального. 

Середній вміст фенолів був на рівні ГДК, максимальний досягав 2 ГДК.  

Водопостачання і водовідведення 

Водопостачання і водовідведення в м. Українка забезпечується Українським водопро-

відно-каналізаційним підприємством (УВКП) згідно отриманого Спеціального дозволу на ко-

ристування надрами за № 4734 від 11.03.2016 р. з метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-

промислової розробки питних підземних вод (затвердження запасів Протоколом ДКЗ України 

№5254 від 28.01.2021р.) та згідно отриманого Дозволу на спеціальне водокористування від 

21.12.2018 за № 615/КВ/49д-18. Видобування питних вод здійснюється з Трипільського -2 ро-

довища питних підземних вод по свердловинах №№ 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 20,23,25, 29, 31, 

35, 37, що розташовані на водозабірній ділянці УВКП в м. Українка Обухівського району Київ-

ської області. Загальні обсяги водопостачання складають 892 тис. м3/рік (2445 м3/добу). Водо-

забір (вул. Промислова, 2) проводиться з 15 артезіанських свердловин, які працюють з 1967 

року та мають зношеність 65 %. Для забезпечення міста питною водою використовуються 6 

насосів та резервуари чистої води місткістю 4200 м3. 

Водовідведення в м. Українка здійснюється підприємством Українське водопровідно-ка-

налізаційне підприємство (УВКП), на якому працює 92 працівники, через каналізаційну мережу 

на власні очисні споруди, які розташовані на вул. Промислова, 61. Проектна потужність очис-

них споруд складає 4560 тис. м3/рік, фактична - 1460 тис. м3/рік. У 2011 році водовідведення 

становило 2624,654 тис. м3/рік, в т.ч. 1107,6 тис. м3/рік – від підприємств, 1398,93 тис. м3/рік – 

від населення, 54,995 тис. м3/рік – бюджетних організацій 
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Очищення дощових стоків на території міста та територіальної громади не здійснюється. 

Протяжність вулично-дорожньої мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією складає 

лише 2,6 км, або 7,7 % від загальної її протяжності. Кількість дощоприймачів – 56, їх санітарно-

технічний стан задовільний. Відомості щодо розповсюдженості на території міської ради ме-

режі дощової каналізації відсутні.  

 

2.6 Земельні ресурси та корисні копалини 

Землі Української міської територіальної громади розташовані в північно-східній частині 

Обухівського району. Північна частина території межує із землями Козинської селищної тери-

торіальної громади; північно-східна межа проходить по Канівському водосховищу з територіа-

льними громадами  Бориспільського району. В південній та західній частині межують із зем-

лями Ржищівської, Кагарлицької та Обухівської ОТГ. Рельєф території Української міської те-

риторіальної громади досить різноманітний. Поверхня більшої частини  — хвилясто-рівнинна, 

розчленована річковими долинами, ярами й балками. 

Ґрунтовий покрив земель  громади  різноманітний: на півночі найбільш поширені дерново-

підзолисті, на півдні — родючі чорноземні й сірі лісові. 

Загальна площа земель Української міської територіальної громади: 206,8 км2. 

На території громади розвідані корисні копалини – води  підземні питні та будівельні  пі-

ски. Із корисних копалин  промислове значення мають родовища пісків, що знаходять в аквато-

рії Канівського водосховища  (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Розташування родовищ корисних копалин 

Відомості щодо наявних на території родовищ корисних копалин за даними офіційного 

сайту «Публічна кадастрова карта України» (https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) наведені у 

таблиці 2.8.  
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https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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Таблиця 2.8 

№ на 

рису-

нку 

Реєстра-

ційний 

номер 

Корисна 

копа-

лина 

Галузь застосу-

вання 

Назва 

об’єкту об-

ліку 

Надрокористу-

вач 

Вид користу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Паспорт 

523 
Пісок 

сировина для силіка-

тних виробів 

Родовище 

Трипільське 
— 

Родовища, 

що розробля-

ються 

2 5510 Пісок 
сировина для силіка-

тної цегли 

Родовище 

Трипільське 

ТОВ «ЦЕГЛА 

ВАШОГО 

ДОМУ» 

Видобування 

3 672 Пісок 
сировина для будіве-

льних розчинів 

Родовище 

Ново-Укра-

їнське 

ПАТ «КИЇВСЬ-

КИЙ РІЧКОВИЙ 

ПОРТ» 

Видобування 

4 6241 Пісок 
сировина для силіка-

тної цегли 

Родовище 

Стугнівське 

ТОВ «ТРИПІЛЬ-

СЬКА КОЛОТА 

ЦЕГЛА» 

Видобування 

5 1266 
Сугли-

нок 

Сировина цегельно-

черепична 

Родовище 

Халеп'ян-

ське 

— 

Родовища, 

що не розроб-

ляються 

6 
Паспорт 

4816 
Пісок 

сировина для будіве-

льних розчинів 

Родовище 

Козинське 
— 

Родовища, 

що не розроб-

ляються 

7 
Паспорт 

2196 
Пісок 

сировина для силіка-

тних виробів 

Родовище 

Стугнівське 
— 

Родовища, 

що не розроб-

ляються 

8 
Паспорт 

3495 
Пісок 

сировина для силіка-

тних виробів 

Родовище 

Козинське 
— 

Родовища, 

що не розроб-

ляються 

9 
Паспорт 

390501 

Води пи-

тні і тех-

нічні 

Господарсько-питне 

Родовище 

Обухiвське 

Ділянка 

Обухiвська 

— 
Використову-

ється  

У 2020 році Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського були 

обстежені ґрунти на території міста Українка на вміст промислових токсикантів (шість речо-

вин). Вміст забруднюючих речовин (у мг/кг повітряно-сухої маси) у ґрунтах м. Українка за да-

ними 2020 року наведений у таблиці нижче. 

Таблиця 2.9 

Населений 

пункт 

Кількiсть 

проб 

Забруднювальні речовини (середній/максимальний вміст в мг/кг) 

Cd Mn Cu Ni Pb 
Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Українка 12 0,42/0,75 397/620 16/57 27/48 12/27 46/56 

 

2.7 Культурна інфраструктура  

Територія Української міської територіальної громади розташована на правому березі 

Дніпра, на сході її оточують річки Стугна і Козинка, в центральній її частині – річки Красна та 

Бобриця, і на півдні р. Сквирівка, що впадають у Дніпро між селами Трипілля та Халеп'я. Межі 

громади мають велику берегову зону, значну територію займають ліси, на території громади 

існує безліч природних ставків та озер, а також парків та скверів.  

http://minerals-ua.info/zviti-map.php?rep=mpasp_19&pasport=390501
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При в'їзді в село Трипілля височіє Дівич-Гора, звідки відкривається оглядовий краєвид на 

Українку та Дніпро. Від Трипілля беруть початок і йдуть в різні боки Змієві вали.  

В Витачеві є гора Красуха - найвища точка Правобережної Київщини, вона вища від Ді-

вич-Гори. В самому селі збереглася дерев’яна церква 1853 року, а от капличка, яку можна по-

бачити на пагорбі – це реконструкція 1991 року. 

На території Української міської територіальної громади функціонує декілька різних за 

напрямками музеїв (Краєзнавчий музей села Халеп’я, філії Київського обласного археологіч-

ного музею: Вікентія Хвойки та Івана Франка., в Трипіллі працює приватний археологічний 

музей «Давня Аратта» та Київський обласний археологічний музей, музей «Літературно-мисте-

цькі Плюти» в с. Плюти). 

Культурні потреби населення Української міської ради задовольняють 17 закладів  куль-

тури,  а  саме: 6 клубних установ, 5 бібліотек,  Українська  школа мистецтв,  Жуківцівський 

краєзнавчий музей імені Петра Семеновича Топчія, що складають мережу управління гуманіта-

рного розвитку Української міської ради Київської області.  

Також, на території Української громади розташовано 4 музеї різного напрямку, а саме: 

- музеї обласного підпорядкування – музей археолога В. Хвойки та І. Франка,у селі Ха-

леп’я, КЗ КОР «Київський обласний археологічний музей»; 

- відділ Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України – «Літе-

ратурно мистецькі Плюти» у с. Плюти. 

На базі Української школи мистецтв здобувають початкову мистецьку освіту учні, що зай-

мають призові місця на різноманітних фестивалях та конкурсах виконавської майстерності. 

Загалом, бібліотеками користується близько 7 тисяч мешканців Української громади. За 

рік працівниками бібліотек проводиться понад 200 заходів. 

Краєзнавчі музеї, за рік, відвідують понад 3 000 мешканців району та інших регіонів Ук-

раїни. 

При клубних закладах Української міської ради діють 50 творчих колектвів, з них - 32 

гуртків художньої самодіяльності, в яких займається 1300 учасників: з них – 850 дітей. Чотири 

колективи художньої самодіяльності носять почесні звання «Народний» та один колектив отри-

мав звання – «Зразковий». 

Нижче на рисунку 5 наведене розташування наявних на території громади об’єктів архі-

тектурної, археологічної та культурної спадщини України згідно загальнодоступного джерела 

інформації – сайту Міністерства культури України (посилання - 

http://publicregistry.heritage.in.ua/). 

http://publicregistry.heritage.in.ua/
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Рис. 5 - Розташування найближчих до території об’єкту нерухомих пам’яток України 

 

У таблиці 2.10 наведені відомості щодо наявних  на вищенаведеному рисунку об’єктів 

архітектурно-містобудівної та історико-культурної спадщини. 

Таблиця 2.10 

№ на 

рису-

нку 

Назва 

Адреса 

розта-

шування 

Датування Вид / статус 

№ та дати рі-

шень про взяття 

під охорону 

Охоронний 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Городище 

літопис-

ного міста 

Треполя  

с. Три-

пілля  

IX - XIII 

століття  

пам'ятка археології 

/ пам`ятка культур-

ної спадщини наці-

онального зна-

чення 

постанова Кабі-

нету Міністрів 

України від 

03.09.2009 № 928 

100016-Н  

2 

Городище 

літопис-

ного міста 

Халепа 

с. Хале-

п'я  

IX - XIII 

століття  

пам'ятка археоло-

гії  / пам`ятка куль-

турної спадщини 

національного зна-

чення 

постанова Кабі-

нету Міністрів 

України від 

03.09.2009 № 928 

100017-Н  

3 

Городище 

літопис-

ного міста 

Святопо-

лча  

с. Вита-

чів  

IX - XIII 

століття  

пам'ятка археології 

/ пам`ятка культур-

ної спадщини наці-

онального зна-

чення 

постанова Кабі-

нету Міністрів 

України від 

03.09.2009 № 928 

100014-Н  

4 

Пам’ятник 

комсомоль-

цям – учас-

никам Три-

пільського 

походу 

с. Три-

пілля 
1919 рік 

пам'ятка історії мі-

сцевого значення 

Наказ МКТ від 

03.02.10 

№ 58/0/16-10 (у 

редакції від 

16.06.11 

№ 453/0/16-11) 

5893-Ко 

 

1 
2 

3 

4 
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2.8 Об’єкти природно-заповідного фонду  

Відповідно до інформації, наданої Департаментом екології та природних ресурсів Київсь-

кої обласної державної адміністрації в листі від 29.06.2021 за № 093-02.2-09/2531/3829 (копія 

листа надається у Додатках), в межах території Української міської територіальної громади зна-

ходиться наступні об’єкти природно – заповідного фонду: 

 ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Козинський». Заказник 

«Козинський» є природоохоронною територією, згідно з Указом Президента України від 10 лю-

того 1994 року № 750/94, заказник підпорядковується Обухівській районній державній адміні-

страції. Ділянка є фрагментом центральної частини заплави Дніпра, яка внаслідок створення 

системи водосховищ майже не збереглась в природному стані. В еколого-ценотичному відно-

шенні тут можна виділити 4 рівня рослинних угруповань: водну рослинність та прибережно-

водні угруповання; рослинність заболочених лук; рослинність сухих лук на підвищених гривах; 

рослинність розріджених гайків на плескатих гривах. Водна рослинність представлена угрупо-

ваннями, які нині є рідкісними в Україні – латаття білого та глечиків жовтих. Тут трапляються 

також сальвінія плаваюча та водяний горіх – види, занесені до ЧКУ. Площа заказника в межах 

громади 234,7784 га (загальна площа 967,0 га). 

 ландшафтний заказник місцевого значення «Обухівський». Заказник створено рі-

шенням 20 сесії ХХІІІ скликання Київської обласної ради від 05.03.2002р. №327-20-ХХІІІ. Уні-

кальний лісовий масив з рідкісними рослинними угрупованнями та рідкісними видами рослин. 

В лісовому фонді переважають соснові ліси, середній вік яких складає 50-60 років. У трав’яному 

ярусі домінують зірочник шорстколистий, копитняк європейський. У значній кількості тут зро-

стають такі малопоширені на Київщині види, як перстач білий, сон широколистий, чаполоч па-

хуча. Тут знаходяться великі популяції сну чорніючого – виду, занесеного до ЧКУ. Зростають 

також рідкісні види вовчі ягоди пахучі, лілія лісова, сон широколистий. Охоронне зобов’язання 

покладено на  ДП «Київське лісове господарство». Загальна площа заказника 298,5 га ( в межах 

території громади 162,4 га). (рис. 6.) 

 

Рис. 6 – Розташування об’єктів ПЗФ – ландшафтний заказник загальнодержавного значення 

«Козинський» та ландшафтний заказник місцевого значення «Обухівський» 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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 лісовий заказник місцевого значення «Стугна»; створений згідно з рішенням Ки-

ївської обласної ради XIV скликання від 20 листопада 2003 року за № 133-10-XXIV «Про ново 

виявлені території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення Київської обла-

сті». заказник являє собою унікальний лісовий масив з рідкісними рослинними угрупуваннями 

та різними видами рослин у прибережній смузі річки Стугна, представлений сосновими наса-

дженнями Заказник переданий під охорону ДП «Київське лісове господарство». Площа 55,0 га. 

(рис. 7). 

 

Рис. 7 – Розташування об’єкту ПЗФ – лісового заказника місцевого значення «Стугна» 

 ландшафтний заказник місцевого значення «Щербанівський». Об'єкт був створе-

ний рішенням 35 сесії Київської обласної ради V скликання від 21 жовтня 2010 року № 866-35-

V. Землекористувачами більшої частини території заказника є ДП «Ржищівський лісгосп, 

площа 67,2 га. Урочище являє собою розлогу степову балку, вкриту природною рослинністю. 

Схили урочища поперечно еродовані, вкриті переважно степовою трав’янистою рослинністю. 

Головну цінність являє собою степовий флористичний комплекс, що зберігся у верхній та сере-

дній частині схилів. Основу його складає ряд видів злаків, зокрема, головний степовий курти-

ноутворювач – вівсяниця борозенчаста (типчак). Крім того, на західних схилах урочища збері-

гся типчаково-ковиловий степ. Частина схилів вкрита сухими типчаковими комплексами за уч-

астю пирію середнього, а в нижній своїй частині типчаково-різнотравними степами. Угрупо-

вання ковили занесені до Зеленої книги України, а сама ковила до Червоної книги України. Се-

ред різнотрав’я варто відмітити такі лікарські види як шавлія лугова, деревій дрібнолистий, по-

лин гіркий, астрагал солодколистий, дивина лікарська, частина з них є ще й цінними медонос-

ними рослинами. Надзвичайно естетично привабливого вигляду набуває балка в кінці травня на 

початку червня під час квітування основної частини рослин. (рис. 8) 

 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Рис. 8 – Розташування об’єкту ПЗФ – ландшафтного заказнику місцевого значення 

«Щербанівський» 

 

 ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Калинове». Заказник ого-

лошено рішенням 16 сесії ХХІ скликання Київської обласної Ради народних депутатів від 

10.03.1994р. Загальною площею 114 га. Охоронне зобов’язання  покладено на ДП « Ржищівське 

лісове господарство». Урочище Калинове являє собою розлогу балку, на дні якого розміщується 

яр. Схили балки заліснені, по низу зростають верба біла, вільха. Тут також зростають малопо-

ширені види – валеріана висока, цибуля часникова (рис. 9). 

 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Рис. 9 – Розташування об’єкту ПЗФ - ландшафтного заказника місцевого значення «Урочище 

«Калинове» 

 

 Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Стайківські обрії»  площею в 

межах громади 190,8 га (загальна площа 212,0 га) розташовується в Кагарлицькому районі, в 

адміністративних межах Стайківської сільської ради. Був створений рішенням 35 сесії Київсь-

кої обласної ради V скликання від 21.10.2010 р. Охоронне зобов’язання покладено на  Кагарли-

цьку районну державну адміністрацію. Острівна територія заказника складається з заплавних 

островів Канівського водосховища та прилеглої до них акваторії. Острови сформовано алювіа-

льними відкладеннями: переважно замуленими пісками. Ландшафт заплавний, лучно-болотя-

ний. Територія островів значною мірою затоплюється під час весняних паводків та не має гос-

подарського використання. Добре розвиненою є прибережна водна рослинність, флористичне 

ядро якої утворюють рогіз вузьколистий, очерет звичайний, куга озерна, стрілолист стрілолис-

тий, сусак зонтичний, частуха ланцетна (рис. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta


 

Стратегічна екологічна оцінка Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території  Української  
міської територіальної громади  на 2021-2025 роки 

 

31 

 

Рис. 10 – Розташування об’єкту ПЗФ - загальнозоологічного заказника місцевого значення 

«Стайківські обрії» 

 

З метою створення дієвої та ефективної екологічної мережі області, як складової частини 

національної екологічної мережі, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної акаде-

мії наук України було розроблено Регіональну схему екологічної мережі Київської області, яку 

затверджено рішенням Київської ОДА від 07.11.2014 № 849-43-VI. 

Усі вищеперераховані території природно-заповідного фонду є складовими частинами 

екологічної мережі Київської області. 

Для збереження природної фауни, флори та типів природних оселищ створена Смарагдова 

мережа (Emerald Network) Європи. Українська частина Смарагдової мережі Європи розробля-

ється з 2009 року. 

Через територію громади проходить Смарагдова мережа Ponyzia Stuhny (код території 

UA0000175) та Kanivske Reservoir (код території UA0000111) (рис. 11). 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Рис. 11 – Розташування територій Смарагдової мережі 

Пропозиція щодо території Смарагдової мережі готується за стандартною формою даних, 

визначеною Постійним комітетом Бернської конвенції, та повинна відповідати одному або бі-

льше критеріїв: 

1) територія суттєво сприятиме виживанню видів, що перебувають під загрозою зник-

нення, ендемічних видів або будь-яких видів, що вказані у додатках І та ІІ до цього Закону; 

2) територія підтримуватиме існування значної кількості видів у межах ареалу із високим 

видовим різноманіттям чи підтримуватиме існування важливих популяцій одного чи кількох 

видів, що вказані у додатках І та ІІ до цього Закону; 

3) у межах території перебуває важливий та/чи репрезентативний зразок типів оселищ, що 

перебувають під загрозою зникнення, згідно з додатком ІІІ до цього Закону; 

4) у межах території існує особливий приклад певного типу оселища або мозаїка різних 

типів оселищ відповідно до додатка ІІІ до цього Закону; 

5) територія Смарагдової мережі є важливою територією для одного чи декількох мігрую-

чих видів тварин; 

6) територія в інший спосіб суттєво сприяє досягненню цілей Бернської конвенції. 

Наразі, в рамках програми, внесення територій ПЗФ Українською міською територіаль-

ною громадою до мережі Емеральд (Смарагдової мережі) відповідно до Бернської конвенції не 

передбачається. 

 

 

 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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2.9 Охорона та  утримання зелених насаджень 

Озеленені території міста Українка  відіграють надзвичайно важливу роль як біологічний 

фільтр повітря. Зелені насадження «виловлюють» із забрудненої атмосфери окиси азоту, сірчи-

стий ангідрит,  сажу, свинець, цементний пил, окиси магнію, заліза і багато інших «продуктів 

цивілізації», що опинились в атмосфері через недосконалість промислової технології. Для на-

шого міста, в зв’язку з близькістю потужного промислового вузла, в тому числі Трипільської 

ТЕС, є дуже актуальним створення  зелених зон та збільшення кількості зелених насаджень. 

В м. Українка за  зеленими насадженнями доглядають  спеціалізоване приватне  підпри-

ємство «Бриз Дніпра» та ФОП Гришина М.В., які укомплектовані спеціальною технікою та ме-

ханізмами, кваліфікованими спеціалістами за рахунок коштів місцевого бюджету, а на rних ді-

лянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду - за рахунок ко-

штів їх власників або користувачів.  

Під час проведення щорічних обстежень зелених насаджень виявляються  аварійні дерева, 

які внаслідок падіння можуть  становити загрозу життю  і здоров'ю мешканців, транспортним 

засобам, можуть пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди. Такі дерева підлягають 

знесенню та видаленню пеньків. 

2.10 Промисловість 

Центр територіальної громади –  місто Українка  –  це місто із стабільним соціальним та 

економічним розвитком, потужною промисловістю, будівельною і транспортною  базою, жит-

лово-комунальним господарством, фінансово-кредитними установами, розвинутою мережею 

підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. В межах міста 

розташована Трипільська ТЕС, продукція якої – електрична та  теплова енергія. 

В сільських населених пунктах Української ОТГ господарську діяльність здійснюють фе-

рмерські та приватні сільськогосподарські підприємства, утворені на базі колишніх колгоспів. 

Перелік основних суб’єктів господарювання на території Української міської територіальної 

громади наведено у таблиці 2.11.  

Таблиця 2.11 

№ Назва підприємства 
Адреса юридична/ 

виробничих потужностей 

Основні напрямки діяльно-

сті 

1 2 3 4 

1 
ПАТ «Центренерго» 

Трипільська ТЕС 
м. Українка, вул. Промислова,1 

Виробництво електричної та 

теплової енергії 

2 «Успіх» ТОВ м. Українка, вул. Промислова, 24 
Лісопильне та стругальне ви-

робництво 

3 Трипільське МППЗТ м. Українка, вул. Промислова, 3 
Надання послуг промисловим 

залізничним транспортом 

4 «Цемлайн» ТОВ м. Українка, вул. Промислова, 41 Виробництво бетону 

5 «Укрпостачбуд» ВАТ м. Українка, вул. Промислова, 53 Виробництво бетону 

6 ТОВ «Укрполіграфмедіа» м. Українка, вул. Промислова, 27 
Виготовлення друкованої про-

дукції 

7 ТОВ «ПВК «Будівельник» м. Українка, вул. Промислова, 51 Виробництво бетону та ЗБВ 

8 ТОВ « ВТФ «ЕКМІ» м. Українка, вул. Промислова, 4 
Виробництво  товарів для за-

хисту волосся 

9 ТОВ «ТОГО» м. Українка, вул. Промислова, 65 Торгівля будматеріалами 

10 ПАТ «ПТЕМ» м. Українка, вул. Промислова 
Монтаж теплоенергетичного 

обладнання 

11 ПАТ «КЕРАМЕТ» м. Українка, вул. Промислова, 27-б Заготовка металобрухту 

12 
ТОВ «Трипільський пакуваль-

ний комбінат» 
м. Українка, вул. Промислова, 33 

Виготовлення гофрокартону 

та виробів з нього 
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№ Назва підприємства 
Адреса юридична/ 

виробничих потужностей 

Основні напрямки діяльно-

сті 

1 2 3 4 

13 КП  «УВКП» м. Українка, вул. Промислова, 2 
Надання послуг з водопоста-

чання та водовідведення 

14 ШРБД м. Українка, вул. Промислова Обслуговування автошляхів 

15 «Трипілля Агро Плюс» с. Трипілля, вул. Колгоспна, 50 Фермерське господарство 

16 
Фермерське господарство 

«Апіс Україна» 
с. Халеп’я, вул. Лісова, 76 

Фермерське господарство 

Розведення інших тварин 

17 
Фермерське господарство 

«Медовий шлях Україна 
с. Халеп’я, вул. Лісова, 76 

Фермерське господарство 

Розведення інших тварин 

18 
Фермерське господарство «Ки-

ївсько воско-вощинний завод» 
с. Халеп’я, вул. Лісова, 76 

Фермерське господарство 

Розведення інших тварин 

19 
ФРУКТОВИЙ САД АТ, ФЕР-

МЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
с. Халеп’я, вул. Київська, 12 

Вирощування зерняткових і кі-

сточкових фруктів 

20 Фірма «Дизайн-композит ЛТД» с. Трипілля, пров. Садовий, 8 

Діяльність у сфері іжинірингу, 

геології та геодезії, надання 

послуг технічного консульту-

вання в цих сферах 

21 ТОВ «СЕРПЕНЬ-ГРУП» м. Українка, вул. Промислова, 8 Вирощування риби 

22 
Фермерське господарство 

«Ніна» 
с. Жуківці, вул. Київська, 2 Корми готові для тварин 

23 
ТОВ «СелектВуд Україна Лімі-

тед» 
м. Українка, вул. Промислова, 24 Деревина 

24 ТОВ «фірма Просперо» м. Українка, вул. Юності, 8В 
Вода не підсолоджена, не мі-

неральна, не газована 

25 ТОВ «Новинка» 
м. Українка, просп. Дніпровський, 

15 
Одяг робочий 

26 ТОВ «Осетр» м. Украинка, вул. Промислова, 8 

Виробництво харчової чорної 

ікри та товарної рибної проду-

кції 

Перелік АЗС в межах Української міської територіальної громади наведений в таблиці 

2.12. 

Таблиця 2.12 

№ п/з 
Юр. назва cуб’єкта го-

сподарювання  

Юридична адреса 

cуб’єкта господарю-

вання 

Фактична адреса 

об’єкта 

Види палива, що 

реалізуються  

1 2 3 4 5 

1 ПП  «Каріна» 
с. Підгірці, 

вул. Васильківська, 39 

м. Українка, вул. Проми-

слова,10 

Бензин, дизпа-

ливо, газ 

2 ПП  «Каріна» 
с. Підгірці 

вул. Васильківська, 39 

м. Українка, вул. Юності, 

20-А 

Бензин, дизпа-

ливо, газ 

3 ПМП «Стефанія» 
м. Українка, вул. .Будіве-

льників, 8 кв.2 

м. Українка, вул. Юності, 

Приозерна 

Бензин, дизпа-

ливо, газ 

4 ТОВ «Влан» 
с. Трипілля, вул. Шевче-

нка, 3 

с. Трипілля, вул. Шевче-

нка, 3 

Бензин, дизпа-

ливо, газ 

5 ТОВ «БЕСТ-ЕРАГОН» 
м. Ірпінь, вул. 3-го Інтер-

націоналу, 105-б, каб.215 

с. Трипілля, вул. Франка, 

19 

Бензин, дизпа-

ливо, газ 

На території Української міської територіальної громади свою діяльність здійснюють 83 

магазини, 17 закладів громадського харчування, 6 комунальних підприємств, з них можна виді-

лити 1 міський ринок, на території якого розташовані 353 торгові точки. Наведені дані можуть 

мати похибку близько 12 %. 
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2.11 Поводження з відходами 

Схема санітарного очищення м. Українка виготовлена в 2016 році ПАТ «СТЕК» на замо-

влення Київської ОДА, затверджена рішенням 11 сесії Української міської ради 7 скликання від 

10.06.2016 № 210/0/7-16. В зв’язку зі створенням ОТГ схема  потребує коригування. 

Загалом системою збирання ТПВ в м. Українка охоплено 15623 чол.(99 % населення). В 

місті використовується як планово-подвірне, так і планово-регулярне збирання відходів. В про-

цесі збирання відходів, рух сміттєвозного транспорту здійснюється відповідно до затвердже-

ного графіку. Вивезення ТПВ здійснює ТОВ «Профпереробка», яке має достатню кількість спе-

ціалізованого автотранспорту. Утилізується ТПВ  на полігон №5 в с. Підгірці. 

Нижче у таблиці 2.13 наводиться інформація щодо вивезених ТПВ у 2020 році. 

Таблиця 2.13 

Період 

Кількість вивезеного ТПВ у 2020 році ,м3 

Житловий фонд 
Бюджетні орга-

нізації 
Інші Всього 

1 2 3 4 5 

Січень 2274,4 922,4 274 3470,8 

Лютий 2274,4 889,2 275,5 3439,1 

Березень 2284,3 92,1 277,7 2654,1 

І квартал 6833,1 1903,7 827,2 9564 

Квітень  2290,9 94,2 278,8 2663,9 

Травень 2290,9 94,2 278,8 2663,9 

Червень 2290,9 94,2 284,5 2669,6 

ІІ квартал 6872,7 282,6 842,1 7997,4 

Липень 2290,9 94,2 282,4 2667,5 

Серпень 2290,9 94,2 282,4 2667,5 

Вересень 2290,9 93,2 285,8 2669,9 

ІІІ квартал 6872,7 281,6 850,6 8004,9 

Жовтень 2290,9 93,2 282,2 2666,3 

Листопад 2290,9 93,2 283,3 2667,4 

Грудень 2290,9 93,2 283,7 2670,8 

ІV квартал 6872,7 279,6 852,2 8004,5 

За рік 27451,2 2747,5 3372,1 33571 

У таблиці 2.14 наводиться інформація щодо вивезених ТПВ у 2020 році по м. Українка. 

Таблиця 2.14 

№ Об’єкт 

Кількість вста-

новлених кон-

тейнерів 

Кількість виве-

зених контейне-

рів за рік 

Кількість, м3 / рік 

1 2 3 4 5 

1 Київська,р.Стугна 4 1290 1424,5 

2 Соснова,набережна.роледром 20 2807 3388,8 

3 Палац культури «Енергетик» 3 359 421,3 

4 Буд.побуту 6 2273 2923,4 

5 ДНЗ «Хоровод» 1 40 47,3 

6 ДНЗ «Сонечко» 2 70 81,4 

7 Кладовище 8 275 266,5 

8 Поліція 1 7 7,7 

9 Церква (Юності) 2 656 700,7 

Всього  47 8484 9667,2 
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У таблиці 2.15 наводиться інформація щодо вивезених ТПВ з вулиць індивідуальної забу-

дови м. Українка у 2020 році. 

Таблиця 2.15 

№ Об’єкт 

Кількість вста-

новлених кон-

тейнерів 

Кількість виве-

зених контейне-

рів за рік 

Кількість, м3 / рік 

1 2 3 4 5 

1 Приватний сектор (озеро) 2 423 416,3 

2 Дніпровський (дуби) 2 188 204,6 

3 Хмельницького 4 361 397,1 

4 Вишнева 3 281 309,1 

5 Ігнатівська 4 349 382,8 

6 Приозерна 3 268 294,8 

7 Південна 1 89 97,9 

Всього  19 1959 2102,6 

У таблиці 2.16 наводиться інформація щодо вивезених ТПВ з населених пунктів громади 

у 2020 році. 

Таблиця 2.16 

№ Об’єкт 

Кількість вста-

новлених кон-

тейнерів 

Кількість виве-

зених контейне-

рів за рік 

Кількість, м3 / рік 

1 2 3 4 5 

1 С. Плюти 10 1130 1229 

2 С.Трипілля   760 

3 С.Жуківці   577,2 

4 С.Щербанівка    

5 С. Халеп’я    

6 С. Верем’я   355 

7 С. Витачів   400 

Всього  10 1130 3321,2 

В 2019 році вивезено 12472 м3 ТПВ. 

Сміття збирається в контейнери різного типу, розташовані, переважно на відокремлених 

контейнерних майданчиках. Майданчики для попереднього збору сміття (контейнери) повинні 

бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків та від місць 

відпочинку населення, на відстані не менше ніж 20 м, але не більше ніж 100 м. Розмір майдан-

чиків повинен бути розрахований для встановлення контейнерів з врахуванням розділення на 

компоненти. Майданчики під контейнери влаштовуються з твердим покриттям (асфальт чи бе-

тон), обладнуються навісами, огорожею та ізолюються від об’єктів обслуговування населення, 

господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 

1,5 м та не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту. 

Загальна кількість облаштованих, які мають тверде покриття і огорожу, сміттєзбиральних 

майданчиків по місту – 170. Контейнери для змішаного збирання відходів переважно стандартні 

металеві, місткістю 1,1 м3 (загальна кількість 225 шт.) та 0,75 м3 (загальна кількість 50 шт.).  

Як правило, контейнери для вторинної сировини (ПЕТ, макулатура, скло) розміщуються 

на майданчиках поруч з контейнерами для змішаних відходів. Для збирання вторинної сиро-

вини в місті встановлено 155 контейнерів місткістю 2,5 м3. 
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Великогабаритні відходи, складуються окремо на контейнерних майданчиках і вивозяться 

за окремими маршрутними картами. 

Проблема поводження з небезпечними відходами в м. Українка і в населених пунктах гро-

мади не невирішена. В окремих місцях встановлюються спеціальні пластикові контейнери для 

збирання відпрацьованих елементів живлення (батарейок), зокрема в приміщенні міської ради 

(пл. Шевченка, 1). Ртутні лампи та інші небезпечні відходи на сьогодні не утилізуються. 

 

2.12 Здоров’я населення  

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування затверджених наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України № 296 від 10.08.2018 рекомендовано використання даних з доступної публіч-

ної офіційної інформації. Оскільки у вільному доступі відсутня детальна інформація по захво-

рюваності населення на території Української міської територіальної громади, прийнято рі-

шення про використання узагальненої інформації по Київської області та Обухівському району. 

Згідно «Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здо-

ров’я в Київській області за 2020 рік» (КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДО-

РОВ`Я», Київ, 2021 р.) в Київській області серед усіх груп населення найпоширенішими є за-

хворювання органів дихання та органів травлення. Серед дорослого населення більше треті ви-

падків захворювання припадає на хвороби системи кровообігу. Серед дітей та підлітків одними 

з найчастіших хвороб є захворювання ендокринної системи, розладу харчування та кістково-

мязової системи (таблиця 2.17). 

Таблиця 2.17 

Наймену-

вання 

класів 

хвороб 

2019 2020 

Дорослі (18-100 

р.) 

Підлітки (15-17 

р. включно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

Дорослі (18-

100 р.) 

Підлітки (15-

17 р. вклю-

чно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

на 

10000 

відпо-

відн. на-

селення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

ваг

а 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всі хво-

роби 
18882,9 100 35757,5 100 20369,6 100 16581,2 100 

26264,

3 
100 

15042,

1 
100 

В т.ч. ін-

фекційні 

та парази-

тарні хво-

роби 

309,7 1,6 620,1 1,7 544,7 2,7 464,4 2,8 461,0 1,8 406,4 2,7 

Новоутво-

рення 
591,8 3,1 149,5 0,4 76,7 0,4 555,6 3,4 126,3 0,5 57,7 0,4 

Хвороби 

крові, кро-

вотворних 

органів 

64,8 0,3 286,8 0,8 214,5 1,1 52,3 0,3 164,6 0,6 155,8 1,0 

Хвороби 

ендокрин-

ної сис-

теми, роз-

ладу хар-

чування 

1331,3 7,1 3426,6 9,6 919,0 4,5 1168,3 7,0 2485,8 9,5 712,3 4,7 

Розлади 

психіки та 
430,7 2,3 331,0 0,9 186,1 0,9 408,5 2,5 297,2 1,1 138,2 0,9 
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Наймену-

вання 

класів 

хвороб 

2019 2020 

Дорослі (18-100 

р.) 

Підлітки (15-17 

р. включно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

Дорослі (18-

100 р.) 

Підлітки (15-

17 р. вклю-

чно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

на 

10000 

відпо-

відн. на-

селення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

ваг

а 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

поведінки 

Хвороби 

нервової 

системи 

548,5 2,9 2033,3 5,7 476,5 2,3 454,4 2,7 1369,1 5,2 351,9 2,3 

Хвороби 

ока та при-

даткового 

апарату 

630,1 3,3 2417,5 6,8 905,5 4,4 458,9 2,8 1626,1 6,2 664,4 4,4 

Хвороби 

вуха та 

сосковид-

ного від-

ростку 

219,7 1,2 624,9 1,7 445,1 2,2 168,1 1,0 423,7 1,6 290,5 1,9 

Хвороби 

системи 

кровоо-

бігу 

7114,8 37,7 931,8 2,6 215,5 1,1 6080,5 36,7 609,5 2,3 139,6 0,9 

Хвороби 

органів 

дихання 

2656,4 14,1 14828,7 41,5 
12012,

2 
59,0 2558,5 15,4 

10941,

1 
41,7 8897,8 

59,

2 

Хвороби 

органів 

травлення 

2131,0 11,3 3206,0 9,0 1192,5 5,9 1769,7 10,7 2384,7 9,1 842,3 5,6 

Хвороби 

шкіри та 

підшкір-

ної кліт-

ковини 

417,3 2,2 1392,2 3,9 799,7 3,9 314,6 1,9 955,3 3,6 546,7 3,6 

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи 

888,8 4,7 2623,2 7,3 991,6 4,9 769,6 4,6 1905,8 7,3 655,7 4,4 

Хвороби 

сечоста-

тевої сис-

теми 

756,1 4,0 1221,8 3,4 266,6 1,3 642,0 3,9 1079,2 4,1 240,2 1,6 

Вагіт-

ність,по-

логи та 

післяпо-

логовий 

період 

704,9 1,1 72,7 0,1 0,7 0,00 560,7 1,0 62,4 0,1 0,00 
0,0

0 

Окремі 

стани, які 

виникли в 

перината-

льному 

періоді 

0,00 0,00 0,00 0,00 105,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 72,1 0,5 

Вроджені 

аномалії 
22,5 0,1 376,8 1,1 317,7 1,6 18,8 0,1 324,7 1,2 249,2 1,7 
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Наймену-

вання 

класів 

хвороб 

2019 2020 

Дорослі (18-100 

р.) 

Підлітки (15-17 

р. включно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

Дорослі (18-

100 р.) 

Підлітки (15-

17 р. вклю-

чно) 

Діти (0-14 р. 

включно) 

на 

10000 

відпо-

відн. на-

селення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

тома 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

вага 

(%) 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

пи-

том

а 

ваг

а 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(вади роз-

витку) 

Симп-

томи,озна

ки та від-

хилення 

від норми 

10,8 0,1 120,1 0,3 102,5 0,5 23,3 0,1 128,9 0,5 105,5 0,7 

Травми, 

отруєння 

та деякі 

інші нас-

лідки дії 

зовнішніх 

причин 

558,0 3,0 1132,3 3,2 598,1 2,9 513,7 3,1 951,2 3,6 515,6 3,4 

Структура і рівень поширеності та захворюваності населення за класами хвороб (на 10000 

населення) наведені у таблиці нижче. 

Таблиця 2.18 

Найменування 

2017 2018 2019 2020 

пошире-

ність 

захво-

рюва-

ність 

пошире-

ність 

захво-

рюва-

ність 

пошире-

ність 

захво-

рюва-

ність 

пошире-

ність 

захво-

рюва-

ність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всі хвороби 21339,0 7769,9 20871,7 7507,8 19550,8 7025,7 16568,7 5892,4 

Новоутворення 485,8 79,7 479,8 72,3 492,8 73,7 458,3 50,8 

Хвороби крові, кро-

вотворних органів 
103,9 31,8 100,4 27,4 95,9 25,6 73,2 17,3 

Хвороби ендокрин-

ної системи, розладу 

харчування 

1359,4 121,0 1313,2 104,2 1312,2 103,6 1124,0 73,2 

Хвороби системи 

кровообігу 
6497,7 442,8 6461,9 431,5 5783,5 370,5 4910,6 297,7 

Хвороби органів ди-

хання 
4896,5 4026,6 4806,8 3932,5 4554,6 3675,2 3873,5 3121,4 

Хвороби органів тра-

влення 
2205,4 234,4 2102,6 215,1 1996,9 191,5 1625,6 142,4 

Травми,отруєння та 

деякі інші наслідки 

дії зовнішніх причин 

619,0 594,4 593,2 570,0 579,0 555,1 525,5 503,8 

Аналізуючи показники поширеності та захворюваності всього населення області (вище-

наведена таблиця 2.18) можна зробити висновок, що по основним класам хвороб спостеріга-

ється зниження показника поширеності та захворюваності за період 2017 – 2020 р.р. 

Інформація по захворюваності дорослого населення загалом по Київській області та ок-

ремо по Обухівському району в 2019-2020 роках наведена у таблиці нижче. 
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Таблиця 2.19 

Наймену-

вання 

2019 2020 

+/- в 

% по-

шире-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

+/- в 

% за-

хво-

рюва-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

абсолю-

тні дані 

на 10000 

відпо-

відн. на-

селення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсо-

лютні 

дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Київська об-

ласть, в т.ч. 
2676940 18 882,9 710626 5 012,7 2357825 16 581,2 647145 4 551,0 -12,19 -9,21 

Обухівський 

р-н 
123739 22 624,7 33535 6 131,6 129059 23 637,2 37590 6 884,6 4,48 12,28 

Загальна захворюваність дорослого населення області (показник поширеності) в 2020 році 

знизилась в порівнянні з 2019 роком на 12,19%. Показник захворюваності знизився на 9,21% 

(всі показники розраховані на 10 000 дорослого населення). В той же час спостерігається зрос-

тання загальної захворюваності дорослого населення Обухівського р-ну (показник поширено-

сті) в 2020 році  в порівнянні з 2019 роком на 4,48%, а показнику захворюваності – на 12,28 %. 

В області серед дорослого населення спостерігається зниження показника поширеності 

всіх хвороб та захворюваності по основним класам хвороб. Область відноситься до регіонів із 

значною частиною осіб похилого віку - 25,8%, тому в структурі захворюваності основну роль 

має клас хвороб системи кровообігу, органів дихання, травлення. Нижче (таблиця 2.20) наво-

диться статистична інформація щодо захворюваності по основним групам хвороб. 

Таблиця 2.20 

Наймену-

вання 

2019 2020 

+/- в 

% по-

шире-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

+/- в 

% за-

хво-

рюва-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

абсолю-

тні дані 

на 10000 

відпо-

відн. на-

селення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсо-

лютні 

дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хвороби системи кровообігу 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
1008627 7114,8 63253 446,2 864642 6080,5 51382 361,3 -14,54 -19,03 

Обухівський 

р-н 
35289 6452,3 2781 508,5 36136 6618,3 3178 582,1 2,57 14,47 

Хвороби органів дихання 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
376590 2656,4 271757 1917,0 363818 2558,5 268066 1885,1 -3,69 -1,66 

Обухівський 

р-н 
24408 44662,8 11390 2082,6 26796 4907,7 12350 2261,9 9,97 8,61 

Хвороби органів травлення 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
302106 2131,0 20849 147,1 251655 1769,7 16482 115,9 -16,95 -21,21 

Обухівський 

р-н 
16150 2952,9 1244 227,5 15839 2900,9 1193 218,5 -1,76 -3,96 

Ішемічна хвороба серця 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
429739 3031,3 17733 125,1 366304 2576,0 15031 105,7 -15,02 -15,51 



 

Стратегічна екологічна оцінка Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території  Української  
міської територіальної громади  на 2021-2025 роки 

 

41 

Наймену-

вання 

2019 2020 

+/- в 

% по-

шире-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

+/- в 

% за-

хво-

рюва-

ність 

2020 р 

відно-

сно 

2019 р 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

зареєстровано за-

хворювань всього 

в т.ч. з діагнозом 

встановл. вперше 

в житті 

абсолю-

тні дані 

на 10000 

відпо-

відн. на-

селення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсолю-

тні дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

абсо-

лютні 

дані 

на 

10000 

відпо-

відн. 

насе-

лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обухівський 

р-н 
16153 2953,4 847 154,9 16762 3070,0 955 174,9 3,95 12,91 

Гострий та повторний інфаркт міокарда 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
1827 12,9 1827 12,9 1290 9,1 1290 9,1 -29,46 -29,46 

Обухівський 

р-н 
85 15,5 85 15,5 101 18,5 101 18,5 19,35 19,35 

Інсульт (усі форми) 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
5817 41,0 5817 41,0 5260 37,0 5260 37,0 -9,76 -9,76 

Обухівський 

р-н 
187 34,2 187 34,2 305 55,9 305 55,9 63,45 63,45 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 
Київська об-

ласть, в т.ч. 
79110 558,0 75489 532,5 73044 513,7 69721 490,3 -7,94 -7,92 

Обухівський 

р-н 
2972 543,4 2972 543,4 2857 523,3 2857 523,3 -3,70 -3,70 

Згідно даних вищенаведеної таблиці спостерігається у Обухівському району тенденція до 

збільшення захворюваності майже по усім групам хвороб на фоні зниження показників загалом 

по Київській області. 

Інвентаризація медичних закладів, моніторинг основних показників здоров’я громади 

з’ясували, що система не відповідає потребам суспільства, первинна медико-санітарна допо-

мога має низьку доступність, своєчасність і якість медичних послуг. 

В 2021 році в Українській міській територіальній громаді утворено Комунальне некомер-

ційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», з штатною чисельністю 

станом на 01.01.2021 183,75 осіб. 

Первинну медичну допомогу жителям Української міської  територіальної громади нада-

ють 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та відділення невідкладної медичної 

допомоги. 

 

2.13 Екологічні індикатори за 2020 рік 
Таблиця 2.21 

№ Екологічний індикатор 
Одиниця ви-

міру 
Значення 

1 2 3 4 

 1.Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

1.1 Загальний обсяг викидів від стаціонарних і пересув-

них джерел 
тонн/рік 44857,727 

1.2 Загальний обсяг промислових викидів від стаціонар-

них  
тонн/рік 44811,344 
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№ Екологічний індикатор 
Одиниця ви-

міру 
Значення 

1 2 3 4 

1.2 Обсяги промислових викидів від стаціонарних дже-

рел за окремими забруднюючими речовинами (якщо 

такі виробляються) : 

тонн/рік 

44811,344 

суспензовані тверді частинки 13722,763 

діоксид та інші сполуки сірки 26336,036 

сполуки азоту 4293,548 

оксид вуглецю 408,501 

неметанові леткі органічні сполуки 3,452 

метали та їхні сполуки 15,808 

інші 31,236 

1.2 Обсяги промислових викидів від стаціонарних дже-

рел за основними видами економічної діяльності 

тонн,  

% від загального 

обсягу викидів 

44811,344; 

99,893% 

1.3 Загальний обсяг викидів від пересувних джерел за-

бруднення 

тонн,  

% від загального 

обсягу викидів 

47,963; 

0,107% 

1.3 Обсяг викидів від пересувних джерел забруднення за 

окремими забруднюючими речовинами: 

тонн/рік 

47,963 

суспензовані тверді частинки 3,617 

діоксид та інші сполуки сірки 4,666 

сполуки азоту 9,337 

оксид вуглецю 23,344 

неметанові леткі органічні сполуки 6,999 

1.4 Щільність викидів в атмосферне повітря по відно-

шенню до території області 
т/км2 216,9 

1.5 Кількість викидів в атмосферне повітря на одну 

особу, що проживає 

кг/на душу насе-

лення 
2133,745 

 Зміна клімату  

 1. Викиди парникових газів   

1.1 Обсяги викидів за основними показниками: 

тонн/рік 

2571145,457 

діоксид вуглецю 2566824,076 

метан 31,206 

оксид азоту 4290,175 

 Водні ресурси   

1.1 Загальний об’єм забору прісних вод у цілому, в тому 

числі: 
м3/рік 

549152000 

об’єм забору прісних поверхневих вод 548151173 

об’єм забору прісних підземних вод 1000827 

1.2 Використання прісних вод в цілому, в тому числі: 

м3/рік 

549305882,8 

виробничі потреби 28908318,75 

побутово-питні потреби 1129264 

сільськогосподарські потреби  

інші 519268300 

1.3 Використання прісних вод у цілому, в тому числі за 

основним видом економічної діяльності м3/рік 549139891 
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№ Екологічний індикатор 
Одиниця ви-

міру 
Значення 

1 2 3 4 

1.4 Використання води у розрахунку на душу населення м3/рік на душу 

населення 
44,8 

1.5 Індекс експлуатації водних ресурсів (відношення за-

гального об’єму водозабору до загального обсягу 

ВРПВ) 

% від ВРПВ  

 2. Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення 

2.1 Об’єм води, що використовується для задоволення 

господарсько-питних та інших потреб населення в ці-

лому 

м3/рік на душу 

населення 
51,8 

 3. Якість питної води   

3.1 Частка проб питної води, що не відповідає нормам 

якості питної води,  

в тому числі: 
% від загальної 

кількості переві-

рених проб 

 

за фізико-хімічними показниками  

за бактеріологічними показниками  

3.2 Частка проб питної води, що не відповідає нормам 

якості питної води, в тому числі: 

% від загальної 

кількості переві-

рених проб 

 

у системах централізованого водопостачання   

за санітарно-хімічними показниками  

за бактеріологічними показниками  

в джерелах децентралізованого водопостачання  

за санітарно-хімічними показниками  

 4. Стічні води   

4.1 Скидання зворотних вод, усього, в тому числі: 

м3/рік 

543623451 

у поверхневі водні об’єкти 542352350 

у підземні горизонти  

у накопичувачі 1271101 

4.2 Скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, 

усього в області, з них: 

м3/рік 

542352350 

нормативно очищених 802450 

нормативно чистих без очищення 541549900 

забруднених  

4.3 Скидання забруднених зворотних у поверхневі водні 

об’єкти в цілому, 

в тому числі: 

м3/рік, 

% від загального 

об’єму скинутих 

стічних вод 

 

забруднених зворотних вод без очищення   

недостатньо очищених зворотних вод  

4.4 Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі 

водні об’єкти у розрахунку на одну особу, що прожи-

ває 

м3/рік 

 

 Відходи   

1.1. 

Фактичні обсяги відходів, які мають ресурсну цінно-

сті (вторсировина) та підлягають збору (заванта-

ження), упаковки, вивезення (транспортування) та 

переробці 

тонн/рік 8523,472 

1.2. 
Фактичні обсяги відходів, що не мають ресурсної 

цінності і передаються на утилізацію або видалення 
тонн/рік 1302,334 
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№ Екологічний індикатор 
Одиниця ви-

міру 
Значення 

1 2 3 4 

1.3. Фактичний обсяг небезпечних відходів тонн/рік 7,987 

2.14 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

 

Екологічні проблеми регіону побудовані на оцінці екологічної ситуації області з використан-

ням статистичних, соціально-економічних показників та показників стану навколишнього природ-

ного середовища. 

Під час розробки Програми було проведено виявлення сильних і слабких сторін екологічної 

ситуації на території громади, а також можливості й загрози, які впливатимуть на екологічну ситу-

ацію (SWOT-аналіз). Виявлення загроз сприятиме оцінці їхнього впливу на довкілля, а визначення 

можливостей сприятиме пошуку шляхів зменшення впливу планованої діяльності на довкілля. 

SWOT-аналіз є дієвим інструментом для прийняття стратегічних, коротко- та довгострокових 

управлінських рішень щодо подальшого удосконалення ДДП з урахуванням регіональних особли-

востей. Виявлені при проведенні SWOT-аналізу слабкості, можливості і загрози можуть бути вико-

ристані при прийнятті стратегічних, коротко- та довгострокових управлінських рішень. Результати 

SWOT – аналізу екологічної ситуації на території Української міської територіальної громади на-

ведено в табл. 2.22. 

 

Таблиця 2.22 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розташування громади (30 км від сто-

лиці) 

2. Туристичний потенціал 

3. Наявність привабливих рекреаційних 

ресурсів території 

4. Наявність природних ресурсів 

5. Наявність унікальних ландшафтів 

6. Наявність ініціативних громадян 

1. Значне техногенне навантаження на довкілля 

(забруднення водних об’єктів та атмосфер-

ного повітря, погіршення стану земель), зок-

рема:  

- наявність забруднюючого виробництва;  

-  наявність стихійних сміттєзвалищ побуто-

вих відходів;  

-  накопичення великої кількості промисло-

вих відходів;  

-  забруднення водойм скидами підприємств, 

замулення та засмічення водних об’єктів;  

-  незадовільний стан очисних споруд. 

2. Відсутність впорядкованої паркової зони, 

зони відпочинку та розваг 

3. Недостатня кількість сучасної інфраструк-

тури поводження з побутовими та промисло-

вими відходами (сортувальні станції, сміттє-

переробні заводи, підприємства з утилізації, 

знешкодження відходів), недостатньо розви-

нута система роздільного збору сміття 

4. Недостатньо ефективна робота газоочисного 

обладнання Трипільської ТЕС 
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Можливості/переваги Загрози 

7. Покращення екологічного стану в на-

селених пунктах громади 

8. Раціональне використання наявних 

природних ресурсів 

9. Зменшення антропогенного та техно-

генного навантаження на навколишнє 

природне середовище 

10. Покращення гідрологічного режиму 

річок 

11. Забезпечення належного санітарно-

епідеміологічного стану прибережних 

захисних смуг 

12. Озеленення населених пунктів 

13. Відновлення зон рекреацій 

14. Функціонування автоматизованої си-

стеми моніторингу стану забруднення 

атмосферного повітря 

15. Формування системного підходу до 

поводження з відходами в громаді 

16. Підвищення рівня екосвідомості ме-

шканців громади 

17. Збереження територій природно-за-

повідного фонду 

1. Погіршення демографічної ситуації (приро-

дне та міграційне скорочення населення) 

2. Погіршення стану довкілля внаслідок про-

довження політики незбалансованого приро-

докористування; 

3. Погіршення стану здоров’я населення вна-

слідок забруднення довкілля 

4. Загроза підтоплення територій населених 

пунктів громади 

 

 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без затвердження Програми здій-

снювалось методом аналізу зміни показників забруднення основних факторів навколишнього 

середовища протягом останніх років. 

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення компонен-

тів навколишнього середовища, можна зробити висновок, що реалізація Програми та її заходів, 

які передбачають створення передумов для досягнення екологічно збалансованого природоко-

ристування, яке направлено на зниження ресурсоємності виробництва, раціоналізацію процесів 

природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуації реалізацію екологічної 

політики, буде мати значний позитивний вплив на стан довкілля. 

Поетапна реалізація Комплексної програми охорони навколишнього природного середо-

вища на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки дозволить 

здійснити кроки у покращенні екологічної ситуації району, призведе до більш раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, поступового забезпечення екологічної без-

пеки та зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру. 

Таким чином, ймовірними можуть бути наступні сценарії: 

а) якщо Програму не буде затверджено 
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У випадку, якщо Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища 

на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки не буде затвер-

джено, екологічні проблеми і поточний стан довкілля, залишиться незмінним, а саме:  

- забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод не зміниться; 

- наявні несанкціоновані сміттєзвалища; низький рівень роздільного збирання та сорту-

вання відходів; 

- недостатній рівень екологічних знань населення; 

- відсутність повного охоплення населення мережею каналізації;  

- доступність питної води обмежена протяжністю водопровідної мережі; 

- високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру; 

- зростання рівня захворюваності населення громади (хвороби системи кровообігу, ор-

ганів дихання, органів травлення та ін.). 

В разі неприйняття Програми інерційний характер розвитку ситуації в економіці та соціа-

льному житті регіону сприятиме накопиченню екологічних проблем, серед яких значна амор-

тизація комунального обладнання та незадовільний стан інфраструктури можуть нести загрози 

техногенного характеру. Може виникнути кумулятивний ефект з проблем, що ускладнить еко-

логічну ситуацію, невирішеність їх не тільки поглибить кризу, але й поставить під загрозу ви-

рішення основних соціальних проблем та діяльності громади на засадах збалансованого розви-

тку. Особливу загрозу становитиме проблема накопичення та утилізації твердих побутових та 

промислових відходів, що в разі неприйняття рішень щодо належної організації системи управ-

ління відходами спричинятиме забруднення повітря, ґрунтів та вод, що може зруйнувати при-

родній потенціал громади. 

б)  у разі прийняття Програми на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

У разі прийняття Програми в перспективі після реалізації заходів, які передбачені її стра-

тегічними цілями та напрямами, очікується покращення умов життєдіяльності та стану здоров’я 

мешканців Української міської об’єднаної територіальної громади. 

 в) зокрема щодо територій з природоохоронним статусом  

 Виникнення нових екологічних проблем, в тому числі ризики впливу на здоров’я насе-

лення в разі реалізації Програми не передбачається. Так само не передбачаються негативні 

впливи для територій з природоохоронним статусом.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕ-

ЛЕННЯ ТА ЙОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНСЬКОЇ МІ-

СЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я 

на територіях, які ймовірно зазнають впливу у зв’язку з реалізацією Комплексної програми охо-

рони навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки детально представлена у розділі 2. Актуальні екологічні проблеми 

розглянуті у розділі 4. 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Ук-

раїнської міської територіальної громади на 2021–2025 роки спрямована на вирішення екологі-

чних проблем громади. 

Головною метою Програми є стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації 

на території Української міської територіальної громади, створення належних умов для досяг-

нення безпечного для здоров’я людини стану довкілля шляхом інтеграції екологічної політики 

до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження еко-

логічно збалансованої системи природокористування. 

Пріоритетними напрямками Програми є: охорона та раціональне використання водних ре-

сурсів; охорона атмосферного повітря; охорона та раціональне використання природних ресур-

сів (земель, мінеральних, рослинних та ресурсів тваринного світу); збереження природно-запо-

відного фонду; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відхо-

дів; розвиток науки й освіти, доступність інформації, здійснення оцінки впливу на довкілля, 

стратегічна екологічна оцінка, організація праці і ін.. 

У результаті реалізації природоохоронних заходів Програми можна очікувати такі резуль-

тати:  

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом змен-

шення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище; 

- зниження рівня антропогенного навантаження на довкілля; 

- забезпечення раціонального природокористування; 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, ути-

лізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

- збереження та розширення території природно-заповідного фонду; 

- озеленення населених пунктів громади та догляд за зеленими насадженнями; 

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем каналізаційних мереж, кана-

лізаційних напірних колекторів, каналізаційних насосних станцій, очисних споруд та гідроспо-

руд; 

- здійснення робіт з благоустрою, розчистки та поліпшення санітарного, екологічного 

стану поверхневих водних об’єктів; 

- забезпечення належного санітарно-екологічного стану прибережних захисних смуг; 

- покращення гідрологічного режиму річок; 

- покращення якості води природних джерел; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ та ін. 
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З метою реалізації заходів Програми заплановано будівництво, розширення та реконстру-

кцію об’єктів планованої діяльності та передбачається розробка низки проектів, серед яких мо-

жуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підляга-

тимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльно-

сті. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про прова-

дження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така пла-

нована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності. 

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується пози-

тивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 
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4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВЯ 

НАСЕЛЕННЯ , ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКО-

ЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬ-

КОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ 

/зокрема щодо територій з природоохоронним статусом/ 

 

В рамках Програми, на основі аналізу стану компонентів навколишнього середовища, ви-

значені основні екологічні проблеми Української міської територіальної громади: 

- відсутність стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у 

населених пунктах територіальної громади; 

- забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових 

підприємств, будівництва та автотранспорту;  

- необхідність інвентаризації та паспортизації водних об’єктів на території громади; 

- необхідність будівництва, відновлення, модернізації головних споруд та мереж 

інженерної інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та 

водовідведення); 

- незадовільний санітарний стан водних об’єктів на території громади; 

- забруднення і засмічення навколишнього середовища побутовими відходами; 

- розвиток системи поводження з твердими побутовими і промисловими відходами; 

- відсутність схем санітарного очищення населених пунктів територіальної громади; 

- проблеми підтоплення і затоплення територій населених пунктів 

- збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених 

насаджень загального користування. 

- відсутність реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства; 

- недостатній рівень заходів з озеленення міста та боротьби з омелою білою; 

- недостатній рівень екологічної освіти та інформування населення; 

- відсутність документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Реалізація права людини на сприятливе для її здоров’я й добробуту навколишнє природне 

середовище є головною метою сталого розвитку України, у зв'язку з цим виникає необхідність 

в організації і подальшому вдосконаленні моніторингу довкілля та комплексному оцінюванні 

стану компонентів навколишнього природного середовища. Це дозволить підвищити ефектив-

ність заходів, що вживаються для запобігання, мінімізації та ліквідації небезпечних наслідків 

антропогенного навантаження. 

Основними недоліками існуючої системи моніторингу атмосферного повітря Київської 

області на сьогодні є відсутність узгодженості та уніфікованості інформаційних технологій, не-

достатнє забезпечення мереж засобами інформаційного обміну і, як наслідок, недостатня опе-

ративність у наданні інформації користувачам; відсутність єдиної комплексної мережі спосте-

режень регіонального рівня, до складу якої мають входити мережі суб'єктів моніторингу, ме-

режа автоматизованих постів та центр збору та обробки інформації за результатами монітори-

нгу; недостатній рівень технічного та методичного забезпечення функціонування мереж спос-

тережень. 
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Мережа постів спостереження хоч і розширюється, але на даний час не дозволяє здійсню-

вати оперативний та всебічний моніторинг стану довкілля Київської області в цілому та окре-

мих районів, що унеможливлює, зокрема: складання картографічних матеріалів з забруднення 

та спричиняє недоліки у системі інформування населення щодо реального стану атмосферного 

повітря, поверхневих та підземних вод. 

Досягнення ефективного рівня заходів з охорони навколишнього природного середовища, 

що здійснюються органами виконавчої влади можливе лише за умови широкої підтримки їх 

громадськістю. Для цього Програмою передбачено здійснення низки загально просвітницьких 

заходів екологічної спрямованості. Насамперед це проведення круглих столів, семінарів, про-

ведення різноманітних конкурсів за природною тематикою для дітей Київщини – ще один зі 

способів пропаганди та екоосвіти, видавництво інформаційних матеріалів, інформаційних щи-

тів, проектування макетів та видавництво буклетів.  

Необхідність вирішення екологічних проблем має бути передбачена у подальших діях ор-

ганів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на формування та реалізацію 

екологічної політики. 

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. Від-

повідно, інтегрований еколого-економічний ефект природоохоронних заходів в області зале-

жить від послідовності і результативності дій усіх суб’єктів господарської діяльності, а також 

від ефективності системи управління в цій сфері. 

Інструментом реалізації екологічної політики стане Комплексна програма охорони навко-

лишнього природного середовища Української міської територіальної громади на 2021-2025 

роки. Програма реалізує системний підхід до формування та реалізації екологічної політики як 

складової сталого (збалансованого) розвитку з урахуванням характерних для громади соціа-

льно-економічних умов та екологічних проблем. 
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5. ЗОБОВЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  
/в тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на між-

народному, державному та інших рівнях, що стосується документа державного планування, а також 

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

 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1264-XII від 

25.06.91, зі змінами – редакція від 16.10.2020 р.), ст. 19 визначена компетенція виконавчих ор-

ганів міських рад у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Виконавчі органи міської ради у галузі охорони навколишнього природного середовища в 

межах своєї компетенції: 

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних рад; 

б) координують діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

відповідно міста, незалежно від форм власності та підпорядкування; 

в) організують розробку місцевих екологічних програм; 

д) затверджують за поданням обласних державних адміністрацій з питань охорони навко-

лишнього природного середовища для підприємств, установ та організацій ліміти використання 

природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруд-

нюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до 

забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного 

середовища за межами міста; 

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй території; 

є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного середо-

вища у складі місцевих бюджетів; 

ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій 

з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів; 

з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, уста-

нов, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності 

населення; 

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян; 

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 

Виконавчі органи міської ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до 

цього та інших законів України. 

Основними міжнародним правовими документами щодо стратегічної екологічної оцінки 

є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікований Верховною 

Радою України 01.07.2015 № 562-VIII, та Детектива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих 

планів і програм на навколишнє природне середовище, яка внесена до виконання Плану заходів 

з виконання Угоди Про Асоціацію між Україною (з однієї сторони) та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами (з іншої сто-

рони), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2017 № 1106, Бер-

нської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ, існуючих в Європі.  

В Україні проведення СЕО регламентується Законом України «Про стратегічну екологі-

чну оцінку» (№ 2354-VIII від 20.03.2018). 
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Стратегічна екологічна оцінка ДДП «Комплексної Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021–2025  

роки» проводиться з забезпеченням захисту навколишнього середовища, зокрема здоров’я на-

селення та дотриманням визначеної мети в Протоколі про СЕО. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№ 2697-VIII від 

28.02.2019). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвер-

дження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та міс-

цевого розвитку. 

Мета державної екологічної політики та її стратегічні цілі наведені на рисунку нижче. 

 

 

Рис. 11 – Мета та стратегічні цілі Державної екологічної політики 

Аналіз відповідності цілей напрямів Комплексної Програми охорони навколишнього при-

родного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021–2025  

роки стратегічним цілям державної екологічної політики України наведено в таблиці нижче. 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 
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Напрями Комплексної про-

грами охорони навколиш-

нього природного середо-

вища на території Українсь-

кої міської територіальної 

громади на  2021–2025  роки 

Стратегічні цілі державної екологічної політики України 

1. Форму-

вання у сус-

пільстві 

екологічних 

цілей і за-

сад сталого 

спожи-

вання та 

виробниц-

тва 

2. Забезпе-

чення ста-

лого розви-

тку приро-

дно-ресурс-

ного потен-

ціалу Укра-

їни 

3. Забезпечення 

інтеграції еко-

логічної полі-

тики у процес 

прийняття рі-

шень щодо со-

ціально-еконо-

мічного розви-

тку України 

4. Зниження 

ризиків з ме-

тою мініміза-

ції їх впливу 

на екосис-

теми, соціа-

льно-економі-

чний розви-

ток та здо-

ров’я насе-

лення 

5. Удоско-

налення та 

розвиток 

державної 

системи 

природоо-

хоронного 

управління 

      

1. ОХОРОНА АТМОСФЕР-

НОГО ПОВІТРЯ 
х + + + х 

2. ОХОРОНА І РАЦІОНА-

ЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

х + + + х 

3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКО-

РИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 

І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

х х + + х 

4. ОХОРОНА І РАЦІОНА-

ЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ 

х + + + х 

5. ОХОРОНА І РАЦІОНА-

ЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РОСЛИН-

НИХ  РЕСУРСІВ 

х + + + х 

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І 

ОСВІТА, ПІДГОТОВКА 

КАДРІВ, ОЦІНКА ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІ-

ЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІ-

НКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІ-

ЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОН-

НОГО СПРЯМУВАННЯ, 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНО-

МІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХО-

РОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДО-

ВИЩА 

+ х + + + 

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРО-

ДНО-ЗАПОВІДНОГО ФО-

НДУ 

х + + + + 

Для оцінки відповідності цілей виконувалась наступна методика: 

«+/-» стратегічні цілі враховано/не враховано у напрямах Програми  

«х» стратегічні цілі нейтральні по відношенню до напрямів Програми 
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В процесі стратегічної екологічної оцінки Комплексної Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території Української міської територіальної громади на 2021–2027 

роки було розглянуто стратегії та програми державного, регіонального та місцевого рівня, що 

містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-еко-

номічного розвитку. Головні стратегічні державні документи, що мають відношення до Про-

грами перераховані нижче. 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Стратегія затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695. 

Стратегічна мета регіональної політики на період 2021-2027 роки, – це розвиток та єдність, 

орієнтовані на людину – гідне життя в згуртованій, децентралізованій, конкурентоспроможній 

і демократичній Україні. 

Цю мету пропонується реалізувати через досягнення стратегічних цілей: формування згу-

ртованої країни в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та 

просторовому вимірах; підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, розбудова ефекти-

вного багаторівневого врядування. 

У Стратегії виділено типи функціональних територій, на яких фокусуватиметься державна 

регіональна політика протягом наступного планового періоду, проведено картографування та 

моделювання зазначених типів територій шляхом використання ГІС-технологій. 

У рамках Стратегії передбачено ряд операційних цілей та завдань для відновлення та роз-

будови територій Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України і є прикордонними територіями у несприятливих умовах. 

Стратегією передбачені завдання для посилення інтегруючої ролі міських агломерацій, що 

є територіями концентрації населення, капіталу та бізнесу, а також центрами тяжіння для на-

вколишніх територій. Крім того, передбачено посилення використання потенціалу малих та се-

редніх міст, що є центрами економічного зростання. 

2) Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року. Основні за-

сади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року затверджені 

Законом України від 28.02.2019 № 2697-VIII. 

Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом за-

провадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку Укра-

їни з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та без-

печне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та віднов-

лення природних екосистем. 

Державна екологічна політика спрямована на досягнення стратегічних цілей: формування 

в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва; забезпечення 

сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України; забезпечення інтеграції екологіч-

ної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України; зни-

ження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний 

розвиток та здоров’я населення; удосконалення та розвиток державної системи природоохорон-

ного управління. 

3) Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року. Схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р. із змінами, внесеними згі-

дно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р. 

Цілями Стратегії є: визначення та розв’язання ключових проблем розвитку управління ві-

дходами в Україні на інноваційних засадах; визначення пріоритетних напрямів діяльності цен-

тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, 

установ, підприємств, громадських організацій та суспільства в цілому щодо переходу системи 
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управління відходами на інноваційну модель; визначення шляхів та методів удосконалення іс-

нуючої інфраструктури з управління відходами, які не суперечать інноваційній моделі; забез-

печення сталого розвитку України шляхом виконання завдань, спрямованих на екологічну та 

ресурсну безпеку; зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, 

підвищення якості надання адміністративних послуг; забезпечення законності та передбачува-

ності адміністративних дій. 

4) Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням Київ-

ської обласної ради від 19.12.2019 р. № 789-32-VII 

Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки – є ДДП, розробленим з метою 

реагування на виклики ринку в умовах динамічних змін ринкового середовища, врахування  мо-

жливостей та загроз зовнішнього оточення, виявлення найважливіших проблем та визначення 

таких напрямів їх перспективного розвитку, для яких є найсприятливіші умови та наявні ресу-

рси 

Стратегічними цілями розвитку Київської області є: розвиток людського потенціалу, на-

ближення якості життя до європейських стандартів; підвищення конкурентоспроможності еко-

номіки регіону; розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки (на засадах смарт-спеці-

алізації); сталий розвиток територій населених пунктів і громад. 

5) Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 

рік, затверджена рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 р. № 049-01- VIIІ 

Мета Програми – подолання негативних наслідків впливу коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та глобальної економічної рецесії на соціально-економічний розвиток регіону для 

забезпечення гідних умов життя та добробуту населення Київської області на основі реалізації 

комплексу системних реформ в економічній та соціальній сферах шляхом посилення інвести-

ційної та інноваційної активності, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, забез-

печення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, 

створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад, 

забезпечення діджиталізації комунікації з громадськістю, підвищення туристично-рекреацій-

ного потенціалу, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного се-

редовища. 

Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів соціально-еко-

номічного та культурного розвитку Київської області у 2021 році: розвиток людського потенці-

алу; підвищення конкурентоспроможності економіки регіону; розвиток інноваційно-орієнтова-

них галузей економіки; сталий розвиток територій населених пунктів і громад. 

6) Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київ-

ської області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 

№ 563-28-VIІ (зі змінами). 

Головною метою програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов для 

життя населення Київської області шляхом зменшення антропогенного навантаження та відно-

влення довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства. 

Мета програми досягається шляхом реалізації відповідних цілей і конкретних завдань, а 

саме: розбудова системи екологічного моніторингу області; зменшення негативного впливу то-

ксичних відходів, у тому числі непридатних та заборонених до використання хімічними засо-

бами захисту рослин; зменшення забруднення повітряного басейну; упорядкування водних 

об’єктів; формування екологічної культури населення. 
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При аналізі цілей державної екологічної політики розглядалися також галузеві програми 

регіонального та місцевого рівня. Цілі державної екологічної політики та їх відображення в 

Програмі наведені в табл. 5.1. 

На основі аналізу змісту Програми був оцінений рівень відповідності цілей, викладених у 

ДДП, екологічним цілям, встановленим на регіональному рівні, та ключовим відповідним ці-

лям. 

Цілі державної екологічної політики та їх відображення в Комплексній програмі охорони 

навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної гро-

мади на 2021–2027 роки наведені у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку, що визначені програмами регіо-

нального та місцевого рівня (екологічний напрямок) 

Відповідність за-

ходів та проектів 

Програми цілям 

та завданням, 

що встановлені 

на регіональ-

ному та місце-

вому рівнях 

1 2 

 

Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки 

Стратегічна ціль: Розвиток людського потенціалу, наближення якості життя до європей-

ських стандартів 

Оперативна ціль: Екологічна безпека та охорона навколишнього природного  середовища 

 

Завдання:  

1. Ефективне управління поводження з  відходами + 

1.2. Підтримка інноваційних розробок та впровадження новітніх технологій у галузі пере-

робки відходів та повернення у господарчий обіг ресурсоцінних матеріалів 
+ 

1.3. Екологічний моніторинг  та інформування населення про стан довкілля + 

1.4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон + 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 

рік 
Пріоритетний напрям: Розвиток людського потенціалу 

Ціль: Екологічна безпека, удосконалення системи поводження з твердими побутовими ві-

дходами 

 

Основні завдання та заходи  

- продовження реалізації заходів Програми охорони довкілля та раціонального викорис-

тання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням 

Київської обласної ради від 30.05.2019 № 563-28-VIІ (зі змінами), Обласної цільової про-

грами розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 

на період до 2021 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 

№ 663-34-VI (зі змінами), 

+ 

- впровадження проекологічних технологій на підприємствах-забруднювачах; + 

- впровадження роздільного збору твердих побутових відходів шляхом просвітницької ді-

яльності про сортування ТПВ, впровадження сортування відходів у закладах освіти 
х 

- придбання контейнерів з роздільного збору побутових відходів для населених пунктів 

області 
х 

- проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброб-

лення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів 
+ 

- збільшення площі природно-заповідного фонду + 

- покращення стану рекреаційних зон + 

- екологічне поліпшення стану річок за басейновим принципом; + 

- придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи 

моніторингу атмосферного повітря 
+ 
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Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку, що визначені програмами регіо-

нального та місцевого рівня (екологічний напрямок) 

Відповідність за-

ходів та проектів 

Програми цілям 

та завданням, 

що встановлені 

на регіональ-

ному та місце-

вому рівнях 

1 2 

- обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосфер-

ного повітря у Київській області 
х 

- обслуговування мобільної лабораторії для проведення моніторингу довкілля Київської 

області 
х 

- проведення в області екологічних заходів з пропаганди охорони навколишнього природ-

ного середовища (День без поліетилену, Акція «Посади дерево», День альтернативної 

енергетики, День довкілля) 

х 

- проведення робіт з екологічно безпечного очищення області від непридатних або забо-

ронених до використання хімічних засобів захисту рослин 
х 

- виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання терито-

рій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області 
х 

- виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах 

природно-заповідного фонду місцевого значення Київської області 
х 

- розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій приро-

дно-заповідного фонду місцевого значення на території області 
+ 

- організація парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Зелена брама» у с. Софіївська 

Борщагівка 
х 

- оновлення регіональної екомережі Київської області х 

- формування екологічної культури населення + 

 

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київсь-

кої області на 2019-2022 роки 
Напрямок (пріоритети і завдання): Охорона атмосферного повітря  

Заходи  

Капітальний ремонт котлів БКЗ-320-140-ГМ, ст. № 3 та ст. № 2, БКЗ-360-140-ГМ ст. № 1 

Білоцерківської ТЕЦ 
х 

Реконструкція центральної котельні (обладнання по зменшенню викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу) в смт Глеваха по вул. Вокзальна, 34 
х 

Будівництво сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС ПАТ 

„Центренергоˮ 
х 

Заміна пилогазоочисних установок тракту паливоподачі Трипільської ТЕС ПАТ „Центре-

нергоˮ 
х 

Напрямок (пріоритети і завдання): Проведення моніторингу довкілля  

Заходи  

Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи мо-

ніторингу атмосферного повітря у Київській області 
+ 

Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу 

Київської області» 
х 

Обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного 

повітря у Київській області 
х 

Обслуговування мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля Київської обла-

сті 
х 

Встановлення приладів газоаналізаторів на Білоцерківській ТЕЦ х 

Напрямок (пріоритети і завдання): Поводження з небезпечними відходами  

Заходи  

Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброб-

лення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хіміч-

них речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засо-

бів захисту рослин у Київській області 

х 
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Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку, що визначені програмами регіо-

нального та місцевого рівня (екологічний напрямок) 

Відповідність за-

ходів та проектів 

Програми цілям 

та завданням, 

що встановлені 

на регіональ-

ному та місце-

вому рівнях 

1 2 

Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброб-

лення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення твердих побутових відходів 
+ 

Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів для населених пунктів 

Київської області 
х 

Напрямок (пріоритети і завдання): Охорона водних ресурсів  

Заходи  

Паспортизація водних об’єктів + 

Напрямок (пріоритети і завдання): Озеленення та просвітни-цька діяльність  

Заходи  

Проведення заходів з озеленення міст і сіл Київської області + 

Проведення екологічного форуму х 

Проведення в області екологічних заходів з пропаганди охорони навколишнього природ-

ного середовища 
х 

Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на екологічні теми (посібники, 

плакати, листівки, буклети, каталоги, книги тощо) 
х 

Напрямок (пріоритети і завдання): Збереження природно-заповідного фонду  

Заходи  

Оновлення Регіональної схеми екологічної мережі в Київській області х 

Розроблення проєкту утримання та організації території парку-пам’ятки садово-парко-

вого мистецтва місцевого значення „Зелена Брамаˮ 
х 

Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій приро-

дно-заповідного фонду місцевого значення на території області 
+ 

Виготовлення планово-картографічних матеріалів  проєктованих до заповідання терито-

рій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області 
х 

Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на територіях та об'єктах 

природно-заповідного фонду місцевого значення Київської області 
х 

Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів „ЕКО-стежки Київщиниˮ х 

Для оцінки відповідності заходів та проектів Програми виконувалась наступна методика: 

«+/-» стратегічні цілі враховано/не враховано у напрямах Програми  

«х» стратегічні цілі нейтральні по відношенню до напрямів Програми 

 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негатив-

ному впливу на здоров’я населення, забезпечується виконання вимог нормативно-законодавчих 

актів у сфері охорони довкілля, державних будівельних норм та державних санітарних правил 

при плануванні населених пунктів.  

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним кодексом Ук-

раїни (№ 213/95-ВР від 06.06.1995) та іншими законодавчими актами, що були розроблені для 

забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого використання та віднов-

лення водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, зараження й виснаження, за-

побігання та пом’якшення негативного впливу, покращення екологічного стану водних об’єктів 

і захисту прав водокористувачів. 

Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на забір 

води із джерел водопостачання (дозвіл на спеціальне водокористування) і дозвіл на скидання 

очищених та неочищених стічних вод у навколишнє середовище. З 04.06.2017 набрав чинності 
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють від-

носини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водоко-

ристування» від 07.02.2017 № 1830-VIII, яким внесено зміни до Водного кодексу України в ча-

стині процедури отримання дозволів на спеціальне водокористування. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування водними ресур-

сами: 

 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

спеціальне водокористування» (№ 321 від 13.03.2002, зі змінами);  

 постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження нор-

мативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих ре-

човин, скидання яких нормується» (№ 1100 від 11.09.1996, зі змінами);  

 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною»;  

 постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони 

водних об'єктів» (№ 2024 від 18.12.1998, зі змінами). 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги в галузі охорони атмо-

сферного повітря регулюються Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Зако-

ном України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими нормативно-

правовими актами. Основне чинне законодавство та норми у сфері захисту атмосферного пові-

тря - постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження норма-

тивів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних дже-

рел забруднення на стан атмосферного повітря» (№ 300 від 13.03.2002, зі змінами). 

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України «Про 

відходи» (№ 187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими актами, що були розроблені 

для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації утворення відходів, зберігання й 

поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я 

людини від утворення, зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих держав-

них адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються ст. 20 Закону України «Про 

відходи». 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, значна увага приді-

ляється необхідності дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної діяльності. Так За-

коном України «Про інвестиційну діяльність» (№ 1560-XII від 18.09.1991) встановлюється за-

борона інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-

гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодав-

ством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, санітарно-гігієнічних та архітектурних 

норм державний орган може прийняти рішення про зупинення або припинення інвестиційної 

діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається, що інвестор зобов'язаний одержати висновок з 

оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017). 

При проведенні СЕО проекту Комплексної програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Української міської територіальної громади розглядались можливі 

шляхи вирішення екологічних проблем громади, що забезпечать досягнення цілей державної 

екологічної політики. 

Цілі Програми кореспондуються із стратегічними цілями з охорони довкілля та охорони 

здоров’я населення, визначені у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної еко-

логічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 р., Національним планом уп-

равління відходами до 2030 року, затвердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
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№117-р від 20.02.2019 р., Паризькій угоді, ратифікованій Законом України №1469 від 

14.07.2016 р. та іншими нормативно-правовими актами.  

 

 

Таблиця 5.3 

Екологічні про-

блеми 

Цілі екологічної 

політики 
Шляхи вирішення 

1 2 3 

Забруднення  

атмосферного  

повітря 

чисте  

атмосферне пові-

тря 

- - впровадження проекологічних технологій на підприємствах-

забруднювачах; 

- проведення інвентаризації джерел забруднення навколишнього 

природного середовища; 

- функціонування стаціонарних постів автоматизованої системи 

моніторингу атмосферного повітря; 

- підвищення екологічної культури і управління. 

Забруднення вод 
якісні водні ресу-

рси 

- збільшення доступу населення до централізованих систем водо-

постачання; 

- капітальний ремонт існуючих мереж водовідведення; 

- проведення інвентаризації земель водного фонду та подальше 

ефективне використання земель водного фонду громади; 

- екологічне поліпшення стану річок; 

- охорона водних ресурсів на водних об’єктах та їх прибережних 

захисних смуг; 

- вживання мір для захисту від підтоплення населених пунктів; 

- підвищення екологічної культури і управління. 

Накопичення твер-

дих побутових та 

промислових відхо-

дів 

запровадження сис-

теми управління від-

ходами 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- поступове впровадження системи роздільного збирання відхо-

дів; 

- підвищення обізнаності мешканців громади щодо належного 

поводження з відходами, підвищення екологічної культури і уп-

равління. 

Забруднення  

ґрунтів 

невиснажені ро-

дючі ґрунти 

- вжиття заходів з благоустрою населених пунктів громади;  

- вживання мір для захисту від підтоплення населених пунктів; 

- підвищення раціонального використання земельних ресурсів те-

риторіальної громади та їх подальше ефективне використання. 

- підвищення екологічної культури і управління. 

Зменшення  

біологічного та ланд-

шафтного різнома-

ніття 

відновлене біологі-

чне та ландшафтне 

різноманіття 

- виявлення цінних територій з рідкісними рослинами; збере-

ження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду 

рослинного і тваринного світу ; 

- збереження середовища існування та умов розмноження тварин, 

забезпечення недоторканості ділянок, що становлять особливу 

цінність для збереження тваринного світу; 

-  збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; 

- озеленення населених пунктів. 

- підвищення екологічної культури і управління. 

Зменшення  

площі зелених наса-

джень 

озеленення терито-

рії 

- проведення робіт по вирубці аварійних та сухостійних дерев, 

проведення обрізки та формування крони існуючих зелених наса-

джень; 

- озеленення території громади комунальним підприємством; 

- підвищення екологічної культури і управління. 

Здоров’я населення 

покращення умов 

життєдіяльності 

людини 

- впровадження проекологічних технологій на підприємствах-за-

бруднювачах; 

- забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя тери-

торій і населених пунктів ОТГ – запобігання порушенням дотри-

мання санітарно-гігієнічних вимог якості повітря, поверхневих 

вод; розслідування випадків порушення. 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВЯ НАСЕ-

ЛЕННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
/у тому числі вторинних, кумулятивних, синергетичних, коротко-, середньо- та довгострокових (1,3-5 

та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і нега-

тивних наслідків/ 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки докуме-

нтів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресу-

рсів України № 296 від 10.08.2018, у даному розділі описуються наслідки довкілля, у тому числі 

для здоров'я населення - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, 

клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, 

безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної 

спадщини та взаємодія цих факторів.  

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’яза-

ним з впливом проекту на екосистему (забруднення атмосфери при будівництві та експлуатації 

продуктами згорання палива та викидами пилу при проведенні земляних робіт і переміщенні 

автотранспорту в межах будмайданчику) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екоси-

стемі. 

Вторинні наслідки – пряма повна або часткова зміна елементу навколишнього середо-

вища, яка призведе до руйнування, зміни навколишнього середовища (наприклад, забруднення 

природних місць проживання нанесе шкоду видам фауни, які залежать від цього середовища 

проживання). 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 

діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, видів людської 

діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 

середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів 

діяльності, крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, 

які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумову-

ючись згодом в одному і тому ж районі, 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.  

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або 

більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. 

В цілому Програма не передбачає появу негативних ризиків для здоров’я населення гро-

мади та довкілля. Натомість цілі і заходи Програми передбачають перспективне покращення 

ситуації для здоров’я та добробуту населення. 

В рамках СЕО здійснена підсумкова оцінка ймовірного впливу Комплексної програми 

охорони навколишнього природного середовища на території Української міської територіаль-

ної громади на 2021-2025 роки на компоненти навколишнього природного середовища згідно з 

контрольним переліком індикаторів екологічного стану території.  

Результати проведеної оцінки наведені в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1  

Чи може реалізація Програми та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-

шення іс-

нуючої 

ситуації 
Так 

Ймо-

вірні 
Ні 

1 2 3 4 5 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел -   - + 

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел -   - + 

3. Погіршення якості атмосферного повітря - -   - 

4. Появу джерел неприємних запахів - -   - 

5. Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які лока-

льні чи регіональні зміни клімату 
- -   - 

Водні об’єкти 

6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води -   - + 

7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як 

температура, розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними) 
- -   + 

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

9. Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопо-

стачання населенню 
- -   + 

10. Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення 

якості очистки стічних вод 
- -   + 

11. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою 

(зокрема таких, як паводки або підтоплення) 
- -   - 

12. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни обсягів 

води будь-якого поверхневого водного об’єкту 
- -   - 

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок ре-

гіону 
- -   + 

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод - -   - 

15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шля-

хом порушення водоносних горизонтів) 
- -   - 

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів -    - 

Відходи 

17. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів -   - + 

18. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових від-

ходів IV класу небезпеки 
- -   - 

19. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки - -   - 
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Чи може реалізація Програми та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-

шення іс-

нуючої 

ситуації 
Так 

Ймо-

вірні 
Ні 

1 2 3 4 5 

20. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з відходами - -   - 

21. Утворення або накопичення радіоактивних відходів - -   - 

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару -   - + 

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

24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу - -   - 

25. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали зе-

млі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або 

зміни геологічної структури 

- -   - 

26. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або планованій 

практиці використання земель 
- -   - 

27. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями Програми та цілями 

місцевих громад 
- -   - 

Біорізноманіття 

28. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (змен-

шення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості 

або на їх території тощо) 

- -   + 

29. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або те-

риторіальному представництві 
- -   + 

30. Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських угідь 

в цілому 
- -   - 

31. Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин - -   - 

Рекреаційні зони та культурна спадщина 

32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можли-

востей 
- -   - 

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

34. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (пе-

репони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично 

неприйнятних місць, руйнування пам’ятників природи тощо) 

- -   - 

Населення та інфраструктура 

35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості на-

селення будь-якої території 
- -   + 

36. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових 

потреб у житлі 
- -   - 
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Чи може реалізація Програми та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-

шення іс-

нуючої 

ситуації 
Так 

Ймо-

вірні 
Ні 

1 2 3 4 5 

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? Зміни в структурі 

транспортних потоків 
- -   - 

38. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспор-

тних сполучень 
- -   - 

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги - -   + 

40. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я лю-

дей 
- -   - 

Екологічне управління та моніторинг 

41. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі 

екологічної безпеки 
- -   - 

42. Погіршення екологічного моніторингу - -   - 

43. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самовряду-

вання на процеси техногенного навантаження 
- -   - 

44. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробниц-

тва 
- -   + 

Інше 

45. Підвищення рівня використання будь-якого виду природних ресурсів - -   + 

46. Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу - -   - 

47. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії - -   - 

48. Суттєве порушення якості природного середовища - -   + 

49. Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які ускла-

днюватимуть досягнення довготривалих цілей у майбутньому 
- -   - 

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

незначними, але у сукупності викличуть значний негативний екологіч-

ний ефект, що матиме значний негативний прямий або опосередкований 

вплив на добробут людей? 

-    - 

Оцінка включає в себе величину та значення в якісному та кількісному відношенні, 

потенційних впивів Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 

території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки (прямих та непрямих, 

тимчасових або постіних, позитивних та негативних, короткострокових та довгострокових, 

транскордонних та кумулятивних).  

Узагальнені результати оцінки потенційних впливів наведені в таблиці 6.2.  



 
 

 

Таблиця 6.2 
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1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ               

1.1. Придбання  приладів контролю (станцій моніторингу якості повітря "Oxygen") для 

оснащення ними визначених місць розташування пунктів контролю і спостереження за 

забрудненням атмосферного повітря в населених пунктах Української міської 

територіальної громади (с. Витачів, с. Халеп'я, с. Трипілля, с. Жуківці, с. Щербанівка). 

 

IN/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

IN/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 

IN/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

1.2. Установлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від 

забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в 

атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і біологічних факторів на 

атмосферне повітря (Трипільська ТЕС) 

 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 

IN/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ              

2.1. Паспортизація водойм місцевого значення, розташованих на території Української 

міської територіальної громади. 0 0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою паспортизованих 

водойм на території Української міської територіальної громади 0 0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 
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2.3. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них у населених пунктах 

Української міської територіальної громади (с. Жуківці, с. Трипілля, с. Витачів). 

DI/ 

О/ 

LO/ 

SI 

0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

DI/ 

O/ 

LO/ 

SI 

0 

2.4. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: будівництво 

систем водопостачання (с. Жуківці, с. Трипілля, с. Витачів, с. Халеп’я). 

2.5. Заходи, пов'язані з поліпшенням благоустрою та санітарного стану прибережної 

смуги Канівського водосховища (р. Дніпро) в районі м. Українка, с. Трипілля, 

с. Халеп'я, с. Витачів з метою використання в рекреаційних цілях. 

2.6. Заходи з ліквідації стихійної порослі на берегозакріплювальних відкосах та 

очищення водної акваторії вздовж берегової смуги Канівського водосховища 

(р. Дніпро), р. Стугна в м. Українка,с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Витачів. 

2.7. Реконструкція існуючих каналізаційних споруд продуктивністю 8 000 м3 на добу по 

вул. Промисловій, 61 м. Українка Обухівського району Київської області (1-ша черга 

будівництва продуктивністю 4 000  м3/добу) 

 

2.8. Капітальний ремонт каналізаційних мереж будівлі за адресою:  Київська область, 

Обухівський район, м. Українка, вул. Юності, будинок 19А 

 

2.9. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №3 до колодязя 

гасіння КК-59 в м. Українка 

 

2.10. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від КК-105 до КК-146 в м. 

Українка 
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3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
             

3.1. Забезпечення безпечних відходів, непридатних  для вторинного використовування 

 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

3.1.1. Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення 

побутових відходів із прибережних смуг Канівського водосховища (р. Дніпро) та річок 

на території населених пунктів Української міської територіальної громади: 

м. Українка, с. Плюти, с. Трипілля, с. Витачів ,с. Халеп’я) 

 

3.1.2. Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення 

побутових відходів із території населених пунктів Української міської територіальної 

громади з місць загального користування та рекреаційних зон: м. Українка, с. Плюти, 

с. Трипілля, с. Витачів, с. Халеп’я, с. Жуківці, с. Щербанівка, с. Верем’я) 

 

3.1.3. Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів  

Української міської територіальної громади: с. Трипілля, с. Верем'я, с. Жуківці, 

с. Вітачів, с. Щербанівка, с. Халеп'я) 

 

 

3.2. Послуги з організації збору небезпечних відходів - відпрацьованих елементів 

живлення (батарейок) в населених пунктах Української міської територіальної громади 

для подальшої гарантованої утилізації 

 

0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 
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4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ              

4.1. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених   на   

запобігання  розвитку  небезпечних  геологічних процесів,  усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти міської територіальної 

громади. 

0 0 

DI/ 

ST/ 

LO/ 

SI 

IN/ 

ST/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 

IN/ 

ST/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

DI/ 

ST/ 

LO/ 

SI 

4.1.1. Проведення заходів з захисту територій та споруд від підтоплення та затоплення в 

с. Верем'я: вул. Садова, вул. Луки Дубового, вул. Шевченка. 

4.1.2. Проведення заходів з захисту територій та споруд від підтоплення та затоплення в 

с. Жуківці: вул. Дружби, вул. Горностаєва, вул. Шинкаренка, вул. Гладуша, 

вул. Горького, вул. Зарічна 

5. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ  

РЕСУРСІВ 
             

5.1. Заходи з озеленення населених пунктів Української міської територіальної громади 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

5.1.1. Послуги з озеленення (улаштування та догляд за квітниками, улаштування 

газонів, догляд за деревами та кущами, їх полив і розрідження) на території Української 

міської територіальної громади: м. Українка, с. Трипілля, с. Витачів, с. Халеп’я, 

с. Жуківці, с. Щербанівка, с. Верем’я 

5.1.2. Придбання розсадницької продукції (квіти) 

5.1.3. Придбання розсадницької продукції (дерева, кущі) 

5.2. Проведення заходів з виявлення запасів природних  рослинних ресурсів, затрати на 

їх охорону і відтворення в населених пунктах Української міської територіальної 

громади (інвентаризація зелених зон з розробленням документації із землеустрою з 

метою їх охорони і відтворення) 

0 0 0 0 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.3. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/ 

O/ 

LO/ 

SI 

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ОЦІНКА ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

             

6.1. Розроблення екологічних стандартів і нормативів: схем санітарного очищення 

населених пунктів Української міської територіальної громади. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IN/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

DI/ 

MT/ 

LO/ 

SI 

6.2. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів 

державного планування Української міської територіальної громади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/ 

ST/ 

LO/ 

SI 

6.3. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що 

охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи 

0 0 0 

IN/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

0 0 0 0 
0 

0 0 0 

DI/ 

LT/ 

LO/ 

SI 

6.3.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації з реконструкція каналізаційних 

мереж і споруд на них  у населених пунктах Української міської територіальної 

громади: с. Жуківці; с. Трипілля; с.Витачів. 

6.3.2. Розроблення проєктно-кошторисної документації по будівництву систем 

водопостачання: с. Жуківці; с. Трипілля; с. Витачів; с. Халеп’я. 
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Основні цілі та заходи Програми 
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7. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ              

7.1. Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природного-

заповідного фонду 0 0 0 0 0 

DI/ 

LT/ 

RE/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 0 

7.2. Витрати на резервування територій для заповідання. 

0 0 0 0 

DI/ 

LT/ 

RE/ 

SI 

DI/ 

LT/ 

RE/ 

SI 

0 0 0 0 0 0 0 

 



 
 

 

Керуючись стратегічними й оперативними цілями та на основі оцінок, представлених в 

табл. 6.1 і 6.2, можна зробити наступні висновки щодо ймовірних наслідків для довкілля від 

реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Української міської те-

риторіальної громади на 2021-2023 роки.  

Керуючись заходами і завданнями та на основі оцінок, представлених в табл. 6.1 і 6.2, 

можна зробити наступні висновки щодо ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Ком-

плексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Української 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки.  

Клімат. Одним із найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть 

вплинути на розвиток територіальної громади в майбутньому, є зміна клімату. Причиною 

зміни клімату є динамічні процеси зумовлені природними та антропогенними чинниками, що 

є, зокрема причиною зростання концентрації парникових газів в атмосферному повітрі. Осно-

вними джерелами викидів парникових газів є промисловість, енергетика та транспорт. До па-

рникових газів відносяться: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O), гідро-

фторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6). 

На жаль, Програма не враховує цей чинник, оскільки не передбачає розробку та реаліза-

цію програм адаптації до зміни клімату. 

Проте Програмою заплановано зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря від стаціонарних та пересувних джерел шляхом впровадження заходів з охорони 

атмосферного повітря, що спрямовані на покращення стану атмосферного повітря Української 

міської територіальної громади, а саме: переоснащення виробництва із впровадженням висо-

коефективних систем очищення пилогазових викидів. Впровадження напрямку «Охорона ат-

мосферного повітря» діяльності Програми призведе до зменшення кількості викидів від стаці-

онарних джерел, що опосередковано забезпечить покращення кліматичних умов території гро-

мади. 

Ймовірні вплив. Негативний вплив на кліматичні умови території під час впровадження 

напрямків діяльності Програми не передбачається. Змін мікроклімату у результаті реалізації 

заходів, що визначені ДДП, не  очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють зро-

станню інтенсивності впливів запланованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Атмосферне повітря. Програма не передбачає створення нових підприємств із знач-

ними обсягами викидів в атмосферне повітря. Проте, в рамках впровадження Програми перед-

бачається реалізація заходів з будівництва та капітального ремонту систем водопостачання і 

водовідведення деяких населених пунктів громади; запровадження ефективної системи пово-

дження з відходами; організації зелених зон і відпочинку для населення громади; благоустрій 

території громади. 

Умовне  

позначення 
Пояснення позначення 

- Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до мінімуму з застосуванням заходів 

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним. 

0 
Немає впливу, або вплив нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б довести, або такий вплив є 

незначним. 

+ Помірний позитивний вплив. 

++ Значний позитивний вплив. 

(?) 
Значення впливу не може бути оцінено з певністю через відсутність даних про компоненти навколишнього середо-

вища, заплановану діяльність, або з інших причин 

DI/IN Прямий/Непрямий 

LT 

MT 

ST 
O 

Довгостроковий (постійний 50-100 років)/ 

Середньостроковий (10-15 років)/ 

Короткостроковий (3-5 років)/ 
Випадковий (тимчасовий, 1 рік) 

LO/RE Місцевий/Регіональний 

CU/SI/TR Кумулятивний/Синергетичний/Транскордонний 

AC Випадкова подія 
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Ймовірний вплив Проведення будівельних робіт з метою реалізації заходів Програми су-

проводжується роботами, в процесі яких забруднюється атмосферне повітря.  

Потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі будівництва або реконструкції та 

капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення з наступним покращенням ро-

боти системи водопостачання і водовідведення, зниженню втрат води; стабілізації роботи ме-

реж. 

Проведення благоустрою території населених пунктів громади також передбачає тимча-

совий незначний вплив на атмосферне повітря з подальшим використанням для потреб насе-

лення громади. 

Поступове впровадження на території громади системи роздільного збирання сміття 

може збільшити навантаження на атмосферне повітря, що компенсується зменшенням обсягів 

накоплених відходів за рахунок сортування, збільшення частки відсортованого сміття у зага-

льному обсязі твердих побутових відходів.  

Всі будівельні роботи мають пересувний характер, виконуються послідовно. Такі дже-

рела умовно можна віднести до джерел нерегулярного забруднення атмосфери, тобто викиди 

в атмосферу забруднюючої речовини проводяться через нерівномірні проміжки часу. Харак-

терною особливістю цих викидів є мала часова тривалість. Даний вид забруднення носить тим-

часовий характер і обмежується терміном будівництва. 

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля повинні проходити 

процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля». 

З метою покращення стану атмосферного повітря на території громади запланована реа-

лізація заходів щодо: придбання приладів контролю за станом якості атмосферного повітря та 

встановлення і реконструкції обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюю-

чих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне пові 

Водні ресурси Програма не передбачає створення нових підприємств із значними обся-

гами скидів у водні об’єкти.  Проте, основними заходами Програми щодо вирішення найваж-

ливіших проблемних питань з охорони і раціонального використання водних ресурсів на те-

риторії громади є: капітальний ремонт і реконструкція у населених пунктах споруд для очи-

щення стічних вод та каналізаційних мереж; будівництво систем водопостачання деяких насе-

лених пунктів; роботи, направлені на поліпшення благоустрою, санітарно-епідеміологічного 

та гідрологічного стану водних об’єктів. Також Програмою передбачаються заходи з захисту 

від підтоплення і затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об’єкти міської територіально громади. 

За результатами інвентаризації земель водного фонду будуть створені умови для ефек-

тивного використання земель водного фонду громади.   

Оскільки Програмою передбачені заходи, що передбачають проведення робіт у прибере-

жних захисних смугах водних об’єктів, слід зазначити, що роботи в межах земель водного 

фонду (прибережна захисна смуга та водна поверхня) потребують отримання дозволу згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку ви-

дачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду». Дозвіл видається Держводагент-

ством за погодженням з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. При 

цьому гарантується недопущення:  

- порушення стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, 

осідання) 

- зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо;  

- утворення перетинів водних потоків;  
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- перекриття течії води через водопропускні споруди різних типів та прогони мостів; за-

топлення та підтоплення прибережних територій. 

Роботи на землях водного фонду повинні проводитися з обмеженнями відповідно до ви-

мог статті 89 Водного Кодексу України. У прибережних захисних смугах уздовж річок, на-

вколо водойм та на островах забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садів-

ництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення гідро-

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

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів ви-

робництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо 

при цьому не порушується її режим. Замовник зобов’язаний:  

- виконувати заходи щодо охорони земель від ерозії, підтоплення, забруднення відходами 

виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами та від інших процесів руйнування;  

- суворо дотримуватися встановленого режиму для прибережних захисних смуг;  

- запобігати проникненню у водні об’єкти стічних вод, пестицидів і добрив через прибере-

жні захисні смуги 

Впровадження господарської діяльності, що призводить до скидання забруднюючих ре-

човин у водні об’єкти (реконструкція та капітальний ремонт очисних споруд), впровадження 

планованої діяльності з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 

водного фонду можуть мати значний вплив на довкілля та згідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» підлягають процедурі ОВД. 

Звітом про СЕО надаються рекомендації щодо реалізації заходів, спрямованих на поліп-

шення стану водних ресурсів, зокрема:  

- сприяння розробки та встановлення прибережних захисних смуг навколо поверхневих 

водних об’єктів на території громади;  

- отримання дозволу на спеціальне водокористування (в разі провадження господарської 

діяльності, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти);  

- отримання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в разі провадження 

планованої діяльності в межах прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм). 

Ймовірний вплив З метою покращення екологічного стану водойм на території громади, 

Програмою запланована реалізація заходів, що спрямовані на поліпшення гідрологічного, са-

нітарного, технічного стану та якості води; зменшення зон підтоплення; здійснення паспорти-

зації водойм, підвищення надійності експлуатації водопровідних мереж та ефективності водо-

підготовки та очищення стічних вод із застосуванням ефективних технічних рішень, сучасних 

технологій і матеріалів. Заходи щодо ліквідації забруднення та захаращення прибережних 

смуг проводяться з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення 

та збереження їх водності та задля недопущення забруднення підземних водних ресурсів. 
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Якщо вищезазначені заходи Програми не будуть реалізовані, подальший розвиток тери-

торії громади може спричинити техногенне навантаження на водні ресурси. Зокрема,незадо-

вільний стан споруд для очищення стічних вод, водопровідних та каналізаційних мереж може 

призвести до забруднення поверхневих та підземних водних ресурсів. 

Поводження з відходами. На території населених пунктів громади наявні стихійні сміт-

тєзвалища, які займають значні площі земельних ресурсів. Крім того, розміщення відходів без 

суворого додержання норм та санітарних правил можуть нести загрозу природньому середо-

вищу, атмосфері та довкіллю, де проживають люди та створити надзвичайну загрозливу ситу-

ацію для життєвого простору людей.  

В рамках реалізації Програми планується проведення робіт з очищення території гро-

мади від стихійних звалищ та сміття, а також впровадження системи роздільного збирання 

сміття шляхом організації збору відпрацьованих елементів живлення (батарейок) в населених 

пунктах громади, що об’єктивно покращить сучасний стан поводження с відходами та сприя-

тиме формуванню ефективної системи управління відходами. 

Ймовірний вплив. Реалізація Програми у напрямку впровадження роздільного збору ві-

дходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ призведе до поліпшення ситуації з забрудненням та 

засміченням території ОТГ відходами. Ліквідація звалищ матиме позитивний вплив на навко-

лишнє природне середовище, знизить ймовірність потрапляння забруднюючих речовин з на-

копичених відходів у ґрунти та підземні води. 

Операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероб-

лення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або бі-

льше) та діяльність з утилізації, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побуто-

вих відходів можуть мати значний вплив на довкілля згідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля». 

Ґрунти та земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається будь-

якого посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів, змін у топографії або у характеристиках 

рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози. Навпаки, Програмою передбачаються заходи з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зни-

женню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти міської територіа-

льно громади. 

Як вже зазначалося, в рамках впровадження Програми також передбачається реалізація 

заходів з реконструкції та капітального ремонту головних споруд та інженерних мереж систем 

водовідведення, а також нове будівництво систем водопостачання деяких населених пунктів 

громади та ін. 

Проведення робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту різних видів 

об’єктів, мереж та споруд завжди пов’язано з порушенням ґрунтового покриву земель, на яких 

заплановано впровадження діяльності. 

Ймовірний вплив на ґрунтовий покрив відбудеться при будівельних роботах, прокла-

данні інженерних комунікацій та вертикальному плануванні території під час реалізації захо-

дів Програми щодо недопущення та зниження ризику забруднення ґрунтів, а саме: будівниц-

тво споруд для водопостачання та реконструкція і капітальний ремонт споруд очищення стіч-

них вод, водопровідних та каналізаційних мереж. Можливо відбудеться антропогенна транс-

формація існуючого рельєфу території від планувальних робіт під час реалізації заходів Про-

грами. З огляду на тимчасовий характер впливу та його локальність, вплив приймається, як 

допустимий. 
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Основний вплив на ґрунти відбувається при підготовці території для будівельних робіт 

(порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі)), руху тра-

нспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом 

природних чинників – вітру, дощових потоків, виїмка ґрунту при влаштуванні підземних кон-

струкцій будівель, автошляхових покриттів, прокладання підземних мереж, відведення пове-

рхневих стічних вод, а також родючого ґрунту для озеленення території.  

З метою зменшення впливу на ґрунтовий покрив доцільно вжити заходи: 

- обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва. 

- складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним ви-

користання його при рекультивації, вертикального планування будівельного майданчику. 

- всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з тве-

рдим покриттям. 

- контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своє-

часний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів. 

- заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками; 

- запобігання порушенню гідрологічного режиму земельних ділянок; 

- забезпечення максимального збереження існуючих зелених насаджень; 

- дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проекту-

ванні, розміщенні та будівництві об’єктів. 

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля повинні проходити 

процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля». 

Геологічні та гідрогеологічні умови. Заходами, що визначені Програмою, не передбача-

ється реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на геологічне і гідроге-

ологічне середовище. 

Ймовірний вплив на геологічне середовище під час реалізації заходів Програми, а саме 

проведення робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту різних видів 

об’єктів, мереж та споруд на території громади – матиме тимчасовий характер, після закін-

чення будівельних робіт прилегла територія упорядковується за рахунок проведення благоус-

трою та упорядкування. При проведенні будівельних робіт вплив на геологічне середовище 

можна оцінити як помірний. 

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля повинні проходити 

процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля». 

Рослинний та тваринний світ. Програмою не передбачається реалізація заходів, які 

можуть призвести до негативного впливу на існуючі чи заплановані до заповідання території 

та об’єкти природно-заповідного фонд. 

Реалізація Програми запланована за межами територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, їх охоронних зон, земель природно-заповідного фонду України, територій та об’єктів, 

що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єктів комплексної охорони, 

в зв’язку з чим можна зробити висновок, що реалізація природоохоронних заходів, що визна-

чені Програмою не має впливу на території з природоохоронним статусом. 

Основними заходами Програми щодо збереження природно-заповідного фонду є: розро-

блення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 

резервування територій для заповідання. 
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Таким чином, покращенню стану рослинного та тваринного світу може сприяти реаліза-

ція заходів щодо потенційного збільшення відсотку заповідності території природно-заповід-

ного фонду громади. 

Ймовірний вплив Реалізація заходів ДДП не матиме суттєвого впливу на зміни та дина-

міку розвитку природних популяцій. Помірний вплив на тваринний світ відбуватиметься за 

рахунок техногенного шуму від будівельної техніки та механізмів під час реалізації заходів 

Програми щодо будівництва планованих об’єктів, споруд та комунікацій. Але такий вплив но-

ситиме тимчасовий характер, припиняється по закінченню будівельних робіт, такий вплив мо-

жна оцінити як допустимий. 

Натомість Програмою передбачено реалізація заходів щодо збереження територій при-

родно-заповідного фонду громади за рахунок встановлення в натурі (на місцевості) меж тери-

торій та об’єктів ПЗФ, що забезпечить збереження природної різноманітності ландшафтів, ге-

нофонду тваринного і рослинного світу та підтримає загальний екологічний баланс на терито-

рії 

Покращенню стану біорізноманіття на території громади сприятиме реалізація завдань 

збереження та відтворення зелених насаджень: інвентаризація зелених зон з розробленням до-

кументації із землеустрою, озеленення територій громади комунальними лісогосподарськими 

підприємствами, проведення робіт по вирубці аварійних та сухостійних дерев, ліквідація нас-

лідків буреломів, сніголамів, вітровалів. 

З метою запобігання впливу на флору і фауни передбачається дотримання вимог Закону 

України «Про тваринний світ» та Закону України «Про рослинний світ». 

У відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ» пе-

редбачається забезпечити: 

- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в 

стані природної волі; 

- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмно-

ження диких тварин; 

- збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 

- надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного 

лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 

- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного 

світу. 

У відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про рослинний світ» передбачається 

забезпечення здійснення заходів щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного 

світу. Будівництво, введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів і застосу-

вання технологій, що викликають порушення стану та умов місцезростання об’єктів рослин-

ного світу, засмічення, а також забруднення хімічними та іншими токсичними речовинами 

територій, зайнятих ними, забороняється. 

Крім того, при веденні планованої діяльності повинні вживатись заходи щодо захисту 

земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від висушення, ущільнення, засмічення, забруд-

нення промисловими і побутовими відходами і стоками, хімічними речовинами та від іншого 

несприятливого впливу. 
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Здоров’я населення. З метою охорони навколишнього середовища та здоров’я населення 

Програмою передбачаються заходи з охорони навколишнього природного середовища обла-

сті. Реалізація всіх вище перелічених заходів Програми забезпечить послаблення можливого 

впливу на довкілля, і як слідство послабить вплив на здоров’я населення. 

Ймовірний вплив. Виконання завдань ДДП очікувано призведуть до покращення життя 

та стану здоров’я населення. 

Звітом про СЕО надаються рекомендації щодо обов’язкового здійснення оцінки впливу 

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

підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. 

Екологічне управління, моніторинг та інше. Програма не передбачає послаблення пра-

вових і економічних механізмів контролю в сфері екологічної безпеки, натомість передбачено 

реалізація заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища. 

Ймовірний вплив. Виникнення негативного впливу, який у майбутньому може спричи-

нити погіршення стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності насе-

лення та стану його здоров’я після реалізації рішень ДДП «Комплексна Програма охорони 

навколишнього природного середовища на території Української міської територіально гро-

мади на 2021–2025  роки» не очікується та не  прогнозується. 

Ймовірність того, що реалізація цілей Програми призведе до можливих впливів на до-

вкілля або здоров’я людей, які у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 

вплив на довкілля, є незначною.  

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується пози-

тивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 

 

Оскільки метою Програми є здійснення природоохоронних проєктів та заходів, що ма-

ють покращити стан навколишнього природного середовища, від виконання заходів Програми 

можна очікувати лише позитивні результати на всій території громади. 

.  
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7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕН-

ШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ КОМ-

ПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕ-

ДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРО-

МАДИ НА 2021-2025 РОКИ 

 

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

ненню цілей екологічної політики, встановлених на регіональному та місцевому рівнях, запро-

поновано ряд заходів для пом’якшення виявлених потенційних негативних наслідків для на-

вколишнього середовища та здоров’я населення, що можуть виявлятися в процесі впрова-

дження заходів і проектів запланованих Програмою.  

Термін «пом’якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю 

негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок впрова-

дження Програми. Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі роз-

роблення даної Програми і рекомендацій, що виникли в результаті виконання СЕО. 

Реалізація Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 

території Української міської територіальної громади на 2021–2025 роки потребує виконання 

великої кількості заходів, що стосуються основних напрямків ДДП, виконання яких є не-

від’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого се-

редовища населених пунктів в громаді. 

Виконання завдань, передбачених Програмою, сприятиме запобіганню погіршенню еко-

логічної ситуації та здоров’я населення, створюватиме сприятливі умови для відтворення при-

родних ресурсів і як наслідок досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколиш-

нього природного середовища, що є основою екологічної безпеки громади. 

Основними складовими результативності є:  

- поліпшення екологічної ситуації в області;  

- зниження рівня антропогенного навантаження на довкілля; забезпечення раціонального 

природокористування; 

- покращення гідрологічного режиму річок; 

- забезпечення належного санітарно-екологічного стану прибережних захисних смуг; по-

кращення якості води природних джерел;  

- озеленення населених пунктів;  

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

- збереження територій природно-заповідного фонду; 

- встановлення меж в натурі існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;  

- вжиття заходів щодо охорони та відтворення водних біоресурсів;  

- реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд 

- проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водних 

об’єктів 

- модернізація та реконструкція існуючих каналізаційних мереж; 
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- запровадження сучасних методів очистки викидів забруднюючих речовин на підприєм-

ствах; 

- розгалуження системи спостережних пунктів за забрудненням довкілля та оснащення 

їх сучасними приладами контролю та інше. 

Узагальнений перелік заходів, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків у досягненні стратегічних цілей та завдань Програми:   

- доопрацювання і експертне вдосконалення системи реалізації заходів та проектів Про-

грами (з фокусуванням на випереджаючий аналіз кількісних даних по атмосферному повітрю; 

водним ресурсам; земельним ресурсам та ґрунтам; біорізноманіттю, у т.ч. рослинному і тва-

ринному світу, лісам і територіям природно-заповідного фонду; відходам і забрудненим про-

мисловим і комунальним стічними водами; стану громадського здоров’я – складовим стану 

довкілля); 

- організація і впровадження ефективної системи постійного моніторингу фактичного 

впливу на довкілля реалізації заходів та проектів Програми, включаючи добір кваліфікованих 

експертів, формування зворотнього зв’язку та здійснення процедур можливого коригування 

чи внесення змін до проектів за даними моніторингу складових стану довкілля; 

- забезпечення системи моніторингу забруднення атмосферного повітря необхідними те-

хнічними засобами, ліцензованим програмним забезпеченням, а також – стандартизованими 

методиками вимірювань стану довкілля і обчислення та узагальнення результатів вимірювань 

складових стану довкілля; 

- формування системи інформування громадськості та організації ефективних форм гро-

мадського обговорення щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

впливу на складові довкілля у процесі виконання заходів та проектів Програми, у т.ч. на основі 

даних моніторингу та з формуванням пропозицій і рекомендацій громадськості 

Вищенаведені заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання Програми ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому розділі Звіту, та між-

народному досвіді діяльності в подібних умовах. Однак, такі заходи – це загальні рекомендації 

щодо усунення негативних наслідків, тоді як детальні заходи повинні розглядатися в кожному 

конкретному випадку під час реалізації конкретних заходів і проектів, а також в процесі на-

дання екологічних дозволів. 

  



 

Стратегічна екологічна оцінка Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території  Української  
міської територіальної громади  на 2021-2025 роки 

 

80 

 

8. ОБГРУНТУВАННЯ  ВИБОРУ  ВИПРАВДАНИХ  АЛЬТЕРНАТИВ,  ЩО РО-

ЗГЛЯДАЛИСЯ  
/опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускла-

днення/ 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Ук-

раїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки реалізує системний підхід до фо-

рмування та реалізації екологічної політики як складової сталого (збалансованого) розвитку з 

урахуванням характерних для ОТГ  соціально-економічних умов та екологічних проблем.  

Основна мета розроблення Програми – відображення проблем, для розв’язання яких пла-

нується провести комплекс заходів щодо покращення санітарно-технічного та  візуального 

стану території міської громади, та реалізація заходів, спрямованих на відновлення, належне 

утримання та раціональне використання території міської громади, охорону та організацію 

упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. 

Для забезпечення сталого розвитку міської громади необхідним є узгодження економіко-

технологічних процесів з природними обмеженнями, захист природно-ресурсного і соціально-

демографічного потенціалів від деградації, забезпечення випереджувального розвитку нових 

екологічних, природничих знань, зміна світоглядних принципів розвитку суспільства. 

Сценарії розвитку з метою вибору виправданих альтернатив – один із методів прогнозу-

вання, окремий розділ стратегічного управління, що посідає проміжну позицію між експерт-

ними методами оцінювання та методами математичного моделювання.  

Традиційно розглядають три головних сценарії розвитку:  

1) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» 

і ці ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи 

на зусилля з упровадження Програми;  

2) інерційний: усе в зовнішньому оточенні «йде, як на даний момент», зовнішні можли-

вості та загрози, що виникають, взаємно компенсуються;  

3) оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної 

реалізації Програми, докладання зусиль «з середини системи» або через вдалий збіг обставин 

і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми можливостями. 

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в гро-

маді, а також прогнозах макроекономічних впливів, можна припустити, що найбільш імовір-

ним є «інерційний» сценарій розвитку. Однак завдяки злагодженим зусиллям усіх зацікавле-

них сторін, у першу чергу – органів влади різних рівнів, можна створити умови для набли-

ження сценарію розвитку до оптимістичного. Структурований виклад логіки докладання та-

ких зусиль знайшов своє відображення у стратегічних та операційних цілях розвитку Україн-

ської міської територіальної громади (власне від яких і відштовхуються розробники Про-

грами), що забезпечить розвиток громади за оптимістичним сценарієм.  

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки було розглянуто наступні альтер-

нативи:  

Альтернатива 1 «Нульовий сценарій» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випа-

дку незатвердження Програми. Заходи з покращення довкілля будуть здійснюватися без чітко 

визначеного нормативного документу, яким передбачено напрями та завдання з охорони до-

вкілля. Це призведе до збереження тенденцій, що сформувалися у громаді стосовно стану до-

вкілля та здоров’я населення. Такий подальший розвиток не відповідає пріоритетам державної 

екологічної політики.  
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Альтернатива 2 «Позитивний сценарій» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у 

випадку затвердження Програми, будуть повністю відповідати пріоритетам державної еколо-

гічної політики. Заходи з покращення довкілля будуть здійснюватися відповідно до напрямів 

та завдань Програми. Це призведе до зміни негативних тенденцій, що сформувалися у громаді 

стосовно стану довкілля та здоров’я населення. Такий сценарій відповідає пріоритетам держа-

вної екологічної політики. 

Опис оцінки ймовірного негативного впливу на довкілля та стан здоров’я населення від-

повідно до контрольного переліку за альтернативними варіантами наведений у таблиці нижче. 

Таблиця 6.1  

Чи може реалізація Програми спричинити 

Негативний вплив 

Нульо-

вий сце-

нарій 

Прий-

няття 

програми 

1 2 3 

Повітря 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел? + +/- 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел? + +/- 

Погіршення якості атмосферного повітря? + - 

Водні об’єкти 

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води? + +/- 

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура, роз-

чинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)? 
+ 

- 

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стіч-

них вод? 
+ 

- 

Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, як 

паводки або підтоплення)? 
+ 

- 

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону? + - 

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шляхом порушення водо-

носних горизонтів)? 
+ 

- 

Забруднення підземних водоносних горизонтів? + - 

Відходи 

Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів? + +/- 

Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів IV класу не-

безпеки? 
+ - 

Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки? + - 

Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з відходами? + - 

Земельні ресурси 

Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару? + +/- 

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів? + - 
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Чи може реалізація Програми спричинити 

Негативний вплив 

Нульо-

вий сце-

нарій 

Прий-

няття 

програми 

1 2 3 

Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу? + - 

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури? 
+ - 

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або планованій практиці викорис-

тання земель? 
+ - 

Виникнення конфліктів між ухваленими цілями Програми та цілями місцевих громад? + - 

Біорізноманіття 

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території тощо)? 
+ - 

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному пред-

ставництві? 
+ - 

Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин? + - 

Рекреаційні зони та культурна спадщина 

Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей? + - 

Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини? + - 

Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публіч-

ного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування 

пам’ятників природи тощо)? 

+ - 

Населення та інфраструктура 

Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей? + - 

Екологічне управління та моніторинг   

Погіршення екологічного моніторингу? + - 

Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси те-

хногенного навантаження? 
+ - 

Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва? + - 

Інше 

Підвищення рівня використання будь-якого виду природних ресурсів? + +/- 

Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу? +/- - 

Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії? + - 

Суттєве порушення якості природного середовища? + - 

Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які ускладнюватимуть досяг-

нення довготривалих цілей у майбутньому? 
+ - 
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Чи може реалізація Програми спричинити 

Негативний вплив 

Нульо-

вий сце-

нарій 

Прий-

няття 

програми 

1 2 3 

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у 

сукупності викличуть значний негативний екологічний ефект, що матиме значний нега-

тивний прямий або опосередкований вплив на добробут людей? 

+ - 

Для оцінки ймовірного впливу на довкілля та здоров’я населення виконувалась наступна 

методика: 

«+» може спричинити 

«-» не може спричинити 

«+/-» однозначно встановити не можливо 

 

Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми вказує на те, що реалі-

зація Програми позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних об'єктів, ситуацію з 

відходами, земельні ресурси, біорізноманіття, рекреаційні зони та культурну спадщину. Це 

означає, що Програма спрямована на екологічно збалансований та інноваційний сценарій ро-

звитку, і якщо потребує доповнень чи уточнень щодо впливу на клімат, то це доцільно зробити 

після прийняття Програми у вигляді окремого розпорядчого документу. 

Виходячи з вищевикладеного, найсприятливішим варіантом буде затвердження за-

пропонованої Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 

території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки виконано: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного 

середовища при використанні даних, наявних у відкритому доступі; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін Програми;  

- проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну полі-

тику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю для виявлення поточних екологічних пробле-

мних питань громади, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації 

завдань Програми.  

При цьому використані такі методи:  

- історичний метод: вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проєк-

тування у хронологічній послідовності; 

- таксономічні методи: оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на 

стан здоров’я населення та навколишнього середовища; 

- метод ведення екологічного моніторингу: запровадження постійних у часі спостере-

жень.  

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологі-

чно безпечних рішень – попередження та запобігання негативного антропогенного впливу. 

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування є його відповідність законодавству у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 
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При підготовці Звіту про стратегічну екологічну оцінку були виявлені наступні труд-

нощі: 

 - відсутність детальних методичних рекомендацій із здійснення СЕО; 

 - відсутність рекомендацій щодо вибору методів аналізу відповідно стадії документа 

державного планування; 

 - відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 

об’єкту на довкілля; 

- відсутність актуальних даних характеристики сучасного стану складових навколиш-

нього природного середовища, біорізноманіття, інвентаризації природних ресурсів та особ-

ливо моніторингу довкілля безпосередньо для території громади, що розглядається, у відкри-

тому доступі; 

- відсутність у відкритому доступі текстових та графічних даних щодо моніторингу про-

явів екзогенних та ендогенних геологічних процесів. 
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9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИ-

РОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬ-

НОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДО-

РОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, пере-

давання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і роз-

роблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання нега-

тивним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам, передбаченим 

в сфері охороні навколишнього природного середовища. 

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніторинг, 

хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, яка 

інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх ана-

лізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю й протягом якого часу, коли слід 

оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід використову-

вати.  

Ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює необхідність 

здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Моніто-

ринг може бути використаний для:  

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про 

реалізацію Програми; 

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок 

(моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади; 

- перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого документу, 

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

наслідків. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та 

інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО.  

Для організації моніторингу Програми пропонується створити Комітет з управління 

впровадженням (склад Комітету зі стратегічного планування) та затвердити його склад Рішен-

ням Української міської ради. До складу Комітету мають входити представники органу місце-

вого самоврядування, громадськості і бізнесу (міський голова та його заступники, керівники 

управлінь і відділів міськвиконкому, приватні підприємці, представники об’єднань громадян). 

Підсумки моніторингу підводяться один раз рік у вигляді звітів. Фіксуються та аналізу-

ються: 

а) ступінь виконання кожного завдання проектах;   

б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;   

в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;  

г) оцінка потреб у фінансуванні;   

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 
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Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Програми є важливою 

формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Програма. Для оцінки по-

вноти та якості реалізації програмних заходів здійснюватиметься моніторинг виконання захо-

дів, що дасть змогу оперативно приймати необхідні управлінські рішення.  

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан 

довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабіль-

ного соціально-економічного розвитку території та підвищення якості життя населення. 

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніто-

рингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності. 

На підставі проведеного аналізу, зроблено висновок, що Програма відповідає державним 

та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів та проєктів Програми не спра-

вить значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення. 

Моніторинг реалізації Програми включає моніторинг реалізації заходів, спрямованих на 

мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого проведенням комплексу заходів з покра-

щення стану навколишнього природного середовища.  

Моніторинг базується на розгляді індикаторів та аналізі досягнення запланованих цілей. 

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності Програми є важливою формою контролю 

того, який фактичний вплив на довкілля матиме виконання заходів Програми.  

Слід зазначити, що окремі індикатори дозволяють оцінити прямі наслідки впливу реалі-

зації заходів Програми на довкілля, окремі – опосередковані.  

Для якісного проведення моніторингу необхідне забезпечення регулярності збору моніто-

рингових даних за визначеними індикаторами та їх аналіз для врахування під час прийняття 

рішень щодо планування комплексу природоохоронних заходів у майбутньому. На підставі 

проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма відповідає державним та регіональним 

стратегічним документам, реалізація заходів Програми не справляє значного негативного 

впливу на стан довкілля та здоров’я населення.  

Враховуючи, що документ державного планування - Комплексна програма охорони на-

вколишнього природного середовища на території Української міської територіальної гро-

мади на 2021-2025 роки розроблена з метою забезпечення ефективної реалізації Програми со-

ціально-економічного та культурного розвитку Української міської територіальної громади 

Київської області на 2021-2023 роки доцільно скористатися показниками, які встановлені в цій 

програмі для стратегічної цілі «Екологічна безпека та охорона навколишнього природного се-

редовища». 

Звітом про СЕО рекомендується здійснення наступних контрольних заходів: 

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, по 

яких реалізуються заходи Програми, 1 раз на рік на підставі результатів державного статисти-

чного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз 

на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми;  

- порівняння захворюваності населення з минулорічними показниками у містах громади, 

в яких реалізуються заходи Програми, 1 раз на рік на підставі результатів державного статис-

тичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести ана-

ліз на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми. 

Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми наведені у таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 
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Найменування Екологічні індикатори 

1 2 

Атмосферне повітря 

 Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення 

 Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, оксиди 

азоту та діоксид сірки) в атмосферне повітря 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

у розрахунку на км², т 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

у розрахунку на одну особу, кг 

Водні ресурси 

 Обсяги забору та використання свіжої вод 

 Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти 

 Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні 

об’єкти 

Відходи 

 Обсяги утворення ТПВ на території громади 

 Обсяги утворення промислових відходів на території міста 

 Обсяги утилізованих промислових відходів 

 Обсяги накопичених промислових відходів 

Здоров’я населення   

 Природний приріст, скорочення (–) осіб  

 Рівень захворюваності населення міста 

 

Моніторинг та контроль заходів з реалізації Програми проводиться щороку за такими по-

казниками: 

Таблиця 9.2 

Показники Одиниця виміру 

1 2 

кількість автоматизованих постів спостережень за 

станом атмосферного повітря 
одиниць 

індекс забруднення атмосферного повітря умовних одиниць 

обсяг утилізованих відходів відсоток від загальної кількості утворених відходів 

обсяг захоронених відходів відсоток від загальної кількості утворених відходів 

кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ одиниць 

відсоток населених пунктів громади, де запроваджено 

роздільне збирання ТПВ 
% 

кількість та площа територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 
шт., га 

кількість заходів з поліпшення гідрологічного режиму 

та санітарного стану водних об’єктів, реконструкції 

споруд для очищення стічних та зливових вод 

одиниць 
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Показники Одиниця виміру 

1 2 

кількість просвітницьких заходів, телевізійних 

передач та публікацій у засобах масової інформації з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища та стану довкілля 

одиниць 

 

Моніторинг наслідків виконання Комплексної програми охорони навколишнього приро-

дного середовища на територіях Української міської територіальної громади на 2021-2025 

роки для довкілля заплановано проводити щорічно.  

На підставі результатів державного статистичного спостереження проводити порівняль-

ний аналіз фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками.  

У разі виявлення перевищень минулорічних показників проводиться аналіз на предмет 

зв’язку з реалізацією заходів та проєктів Програми. Крім того, заплановано проводити порів-

няння фактичних показників індикаторів виконання заходів Програми за всіма напрямками. 

Базовим роком визначено 2021 рік. 

У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені звітом про стратегі-

чну екологічну оцінку негативні наслідки виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, замовник вживає заходів для їх усунення, а 

також подає органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив 

документ державного планування, пропозиції щодо внесення змін до такого документа з ме-

тою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що вносяться до документа держав-

ного планування, підлягають стратегічній екологічній оцінці. 
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10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ  
/за наявності/ 

В рамках реалізації документа державного планування (Комплексної програми охорони 

навколишнього природного середовища на території української міської територіальної гро-

мади на 2021-2025 роки) можливих транскордонних негативних наслідків не виявлено; відсу-

тня потреба у транскордонних консультаціях. 
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11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

/передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію/ 

У процесі проведення стратегічної екологічної оцінки Комплексної програми охорони 

навколишнього природного середовища на території Української міської територіальної гро-

мади на 2021–2025 роки було окреслено першочергову пріоритетність утвердження екологіч-

ної безпеки та захисту навколишнього природного середовища, що, в свою чергу, слугують 

гарантами високого рівня безпеки, покращення стану здоров’я населення та екологічної ситу-

ації території. Проектом документу державного планування враховані наявні проблеми тери-

торії і запропонована найбільш екологічно доцільна та економічно вигідна його територіальна 

організація та подальший сталий розвиток. 

Програму розроблено з урахуванням вимог Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд Укра-

їни», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоо-

хоронних заходів» (зі змінами), Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, Про-

грами соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік та Про-

грами охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області 

на 2019-2022 роки, схвалених рішеннями обласної ради, інших нормативно-правових актів, 

державних, регіональних та галузевих програм у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Ініціатором розроблення Програми є Виконавчий комітет Української міської ради, роз-

робником - Управління економічного розвитку виконавчого комітету Української міської 

ради, відповідальним виконавцем - Сектор екології та природних ресурсів Управління еконо-

мічного розвитку виконавчого комітету Української міської ради. 

Основна мета Програми - стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації на 

території Української міської територіальної громади, створення належних умов для досяг-

нення безпечного для здоров’я людини стану довкілля шляхом інтеграції екологічної політики 

до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження еко-

логічно збалансованої системи природокористування 

Програма розроблена для реалізації ефективної природоохоронної політики на місце-

вому рівні, забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування, реаліза-

ції пріоритетних заходів охорони довкілля регіону, сприяння зменшенню викидів і скидів за-

бруднюючих речовин до навколишнього природного середовища, безпечному поводження з 

промисловими та побутовими відходами, збереження територій природно-заповідного фонду. 

Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки. 

У Програмі передбачено природоохоронні заходи, спрямовані на покращення екологіч-

ного стану на території громади. 

Основними завданнями Програми є: 

- реалізація пріоритетних заходів охорони довкілля на території громади; 

- забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природ-

них ресурсів; 

- підвищення рівня обізнаності населення та залучення його до реалізації природоохо-

ронної політики. 
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Виконання Програми забезпечується шляхом реалізації державної політики в галузі охо-

рони навколишнього природного середовища, здійснення природоохоронних проектів і захо-

дів та сприятиме безпечному довкіллю громади. 

Джерела фінансування Програми є державний бюджет та міський бюджет, власні кошти 

підприємств, інвестиції. Обсяг фінансування Програми визначається щороку та затверджу-

ється міською радою на відповідний фінансовий рік. 

Пріоритетними напрямками Програми є: охорона та раціональне використання водних 

ресурсів; охорона атмосферного повітря; охорона та раціональне використання природних ре-

сурсів (земель, мінеральних, рослинних та ресурсів тваринного світу); збереження природно-

заповідного фонду; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів; розвиток науки й освіти, доступність інформації, здійснення оцінки впливу на до-

вкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці і ін.. 

У результаті реалізації природоохоронних заходів Програми можна очікувати такі ре-

зультати:  

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом змен-

шення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище; 

- зниження рівня антропогенного навантаження на довкілля; 

- забезпечення раціонального природокористування; 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

- збереження та розширення території природно-заповідного фонду; 

- озеленення населених пунктів громади та догляд за зеленими насадженнями; 

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем каналізаційних мереж, кана-

лізаційних напірних колекторів, каналізаційних насосних станцій, очисних споруд та гідрос-

поруд; 

- здійснення робіт з благоустрою, розчистки та поліпшення санітарного, екологічного 

стану поверхневих водних об’єктів; 

- забезпечення належного санітарно-екологічного стану прибережних захисних смуг; 

- покращення гідрологічного режиму річок; 

- покращення якості води природних джерел; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ та ін. 

Програма передбачатиме реалізацію видів діяльності щодо яких законодавством перед-

бачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, одночасно виконуються два критерії 

визначені статтею 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Таким чином, про-

ведення процедури стратегічної екологічної оцінки Програми є обов’язковим. 

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному 

аналізі можливого впливу на довкілля та здоров’я населення, а також використовувати резуль-

тати цього аналізу для впровадження природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій та 

заходів, спрямованих на запобігання, зменшення та усунення забруднення довкілля в процесі 

стратегічного планування. 

Реалізація положень Програми буде мати позитивний вплив на рівень здоров’я насе-

лення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності населення, що є важливим індикато-

ром регіонального розвитку на середньостроковий та довгостроковий період. У разі продов-

ження розпочатої роботи вплив не буде відрізнятися від короткострокового. 
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У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як незначний, 

оскільки як зазначалося вище буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів. 

Виконання заходів Програми не загрожує територіям з природоохоронним статусом, які 

є найбільш чутливими елементами територіальних екосистем. 

Заходи Програми не суперечать міжнародним угодам, державним програмам та планам, 

а навпаки спрямовані на їх безумовне дотримання та виконання. 

Розроблення Програми було проведено з урахуванням ймовірних впливів на довкілля та 

з прагненням їх мінімізації. 

Впливи на довкілля, що будуть виникати при проведенні заходів, не будуть перевищу-

вати нормативно допустимих рівнів, що забезпечуватиметься застосуванням сучасних техніч-

них рішень та проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) на місцевих рівнях, 

за потреби. 

Реалізація заходів Програми за умови дотримання екологічних та нормативних вимог 

має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання зусиль, спря-

мованих на виконання та дотримання умов Програми із зусиллями, спрямованими на пом’як-

шення несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме підвищення рівня добробуту, здо-

ров’я населення Української міської територіальної громади та досягнення вищих стандартів 

життя. 
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Додаток 1 

Заява  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

1. Замовник проекту. 

Виконавчий комітет Української  міської ради Київської області. 

Адреса:08720, Київська область,Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевче-

нка,буд. 1. 

Контактний телефон: 04572-215-35; 520- 95-16. 

E-mail: rada@ukrainka3-org.1gb.ua  

Сайт: ukrainka3-org.1gb.ua 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими докумен-

тами державного планування. 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Ук-

раїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) є документом 

державного планування місцевого рівня, стратегічна екологічна оцінка проводиться згідно За-

кону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Основною метою Програми є стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації 

на території Української міської територіальної громади, створення належних умов для дося-

гнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шля-

хом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природ-

них екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів 

діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури 

оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, по-

тужності або розміщення ресурсів). 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про прова-

дження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така 

планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про прова-

дження планованої діяльності. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої та 

другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено наукові дослідження, проектні та 

проєктно-конструкторські розроблення, що охоплюють основні природоохоронні заходи: 

 забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

 будівництво у населених пунктах каналізаційних мереж і споруд на них; 

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля: 

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) мають бути оцінені ймовірні 

наслідки реалізації документа державного планування (Програми), зокрема, мають бути оці-

нені наслідки за основними напрямами: 

 охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

 охорона атмосферного повітря; 

 охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів; 
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 раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; – 

охорона тваринного світу; 

 збереження природно-заповідного фонду. 

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи мо-

жуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я лю-

дини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження. 

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого надмірним забруднення 

атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, планується шляхом впровадження природоо-

хоронних заходів в рамках обласних Програм з охорони навколишнього природного середо-

вища, заходів підприємств, інвестиційних програм,  впровадження природоохоронних заходів 

в рамках Програми. 

б) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

Транскордонний вплив відсутній. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ дер-

жавного планування не буде затверджено. 

З урахуванням стану навколишнього природного середовища на території Української 

міської територіальної громади Програма спрямована на координування дій обласних приро-

доохоронних структур, органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади та 

суб’єктів господарювання, з метою покращення стану довкілля. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвер-

дження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Комплексною 

Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами: 

1. охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

2. охорона атмосферного повітря; 

3. охорона і раціональне використання природних ресурсів; 

4. раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; 

5. збереження природно-заповідного фонду; 

6. наука, інформація, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка. 

В основу Програми покладені такі принципи розвитку: 

1) пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної 

ситуації, що склалася в Українській міській територіальній громаді; 

2) усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслід-

ків; 

3) безумовне дотримання природоохоронного законодавства  діяльності суб’єктів госпо-

дарювання; 

4) контроль за дотриманням природоохоронного законодавства; 

5) забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до еколо-

гічної інформації. 

Альтернатива 1: 

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

дження зазначеного документа державного планування; 

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про 

стратегічну екологічну оцінку 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться 

під час стратегічної екологічної оцінки. 
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Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного сере-

довища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального приро-

докористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. 

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані. 

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. 

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не під-

лягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у 

визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані 

методи, зокрема буде здійснено: 

 збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення 

ключових екологічних показників (екологічні індикатори); 

 проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологі-

чної ситуації; 

 проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; 

 проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добро-

бут населення; 

 моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із 

запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законо-

давством та нормативно-правовими актами. 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає за-

гальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, бу-

дівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємст-

вами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних ви-

мог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого за-

стосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природ-

них ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших терито-

рій, що підлягають особливій охороні; 

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 

осіб. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону Укра-

їни «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО: 
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1) зміст та основні цілі Комплексної програми охорони навколишнього природного се-

редовища  Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та про-

гнозні зміни цього стану, якщо Комплексна програма охорони навколишнього природного се-

редовища Української міської територіальної громади  на 2021-2025 роки не буде затверджена 

(за адміністративними даними та статистичною інформацією); 

3) екологічні індикатори впливу на стан навколишнього середовища  Української міської 

територіальної громади; 

4) аналіз відповідностей цілей проєкту Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища  Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

5) оцінка наслідків реалізації проєкту Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища Української  міської територіальної громади  на 2021-2025 роки; 

6) оцінка альтернативних сценаріїв Комплексної програми охорони навколишнього при-

родного середовища  Української міської територіальної громади  на  2021-2025 роки; 

7) рекомендації стратегічної екологічної оцінки; 

8) організація моніторингу фактичного впливу Комплексної програми охорони навколи-

шнього природного середовища на території Української міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Української 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, подаються до Управління економічного 

розвитку виконавчого комітету Української міської ради Київської області за адресою: 08720, 

Київська область, Обухівський район, м.Українка, площа T. Шевченка, буд. 1 або на елект-

ронну поштову скриньку: rada@ukrainka3-org.1gb.ua 

Відповідальна особа: Іваницька Ольга Олексіївна.Строк подання зауважень і пропози-

цій: з 05.03.2021 року протягом 15 днів (включно до 19.03.2021 р.). Зауваження, надані поза 

межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються. 
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