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1.ВСТУП 

1.1 Загальні відомості. 
 
Проєкт «Детальний план частини території Воскресенської селищної ради за 

межами с. Грейгове Миколаївського району Миколаївської області орієнтовною площею 
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300 га для будівництва об`єктів вітроелектростанції» виконано на підставі вихідних даних, 
що надані Замовником. 

Проєкт детального плану території (в подальшому ДПТ) розроблено на підставі 
таких даних: 

1.Рішення Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області 
від  20.07.2021р №64; 

2.Завдання на розробку детального плану території; 
4.План топографічного знімання в М 1:1000; 
5.Даних земельного кадастру;  
6.Натурних обстежень. 
Процес розробки ДПТ умовно поділяється на чотири стадії (таблиця 1.1.1). 

 
Таблиця 1.1.1 – Основні стадії розробки ДПТ 

Стадія Найменування Перелік робіт 
І стадія Дослідні та 

вишукувальні роботи 
- інженерно-геодезичні вишукування; 
- натурні обстеження з оцінкою існуючого стану 
природних компонентів містобудівної ситуації та 
довкілля; 
- аналіз можливих наслідків будівництва об’єкта 
проєктування; 
-розробка заходів по зниженню потенційно 
можливого негативного впливу. 

ІІ стадія Проєктні роботи - розробка проєктних рішень на ділянці з урахуванням 
обмежень, що виявлено в процесі І стадії. 

ІІІ 
стадія 

Інформування 
населення 

- проведення заходів по інформуванню населення про 
проєкт; 
- проведення круглих столів та громадських слухань; 
- аналіз та урахування думок населення. 

ІV 
стадія 

Затвердження ДПТ - погодження, згідно діючого законодавства. 

1.2 Мета розробки 

Метою розробки даного детального планує: 
 

- формування нових земельних ділянок та визначення їх функціонального 
призначення з метою об’єктів розвитку  Альтернативної енергетики (ВЕС); 

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 
просторової композиції, параметрів забудови; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 
- визначення всіх планувальних обмежень використання даної території; 
- уточнення містобудівних умов та обмежень щодо забудови земельної ділянки; 
- забезпечення комплексності забудови; 
- використання території згідно з державними будівельними та санітарно-

гігієнічними нормами; 
 
- визначення безпечних умов для збереження біорізноманіття; 
- визначення необхідних заходів для охорони довкілля від ймовірного впливу. 
- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні 

території; 
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1.3 Нормативні документи 

Проєктні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України, яке 
стосується сфери містобудування та державних будівельних норм: 

 Земельний кодекс України; 
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
 Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 
 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;  
 Закон України «Про цивільний захист»; 
 Закону України "Про електроенергетику" від 11.06.2017 № 575/97-ВР; 
 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 10.06.2018 № 2019 VIII; 
 Постанови КМУ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"; 
 Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року", 

затверджений КМУ від 1.10.2014 № 902-р. 
 ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»; 
 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 
 ДБН В.1.1-7:2016 «Протипожежна безпека об’єктів будівництва»; 
 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»; 
 ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) у містобудівній документації»; 
 ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони)»; 
 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
 ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і 

снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 
 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 
 ДБН A.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище»; 

1.4 Перелік затвердженої містобудівної документації 

Діюча містобудівна документація території, що розглядається - це «Схема планування 
території Миколаївської області». 

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ 
УМОВ  

2.1 Характеристика природно-кліматичних, інженерно-геологічних та інженерно-
гідрологічних умов 

Клімат 
Характеристика кліматичних умов району, основних метеорологічних показників, 

необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними 
багаторічних спостережень по метеостанції «Миколаїв» (52 мБС). 

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (-12,8°С) зафіксована в 
1838р., найвища (3,6°С)- в 1895р. 

Найнижча середньомісячна температура в липні (18,9°С) спостерігалась у 1832р., 
найвища (27,1°С) - в 1936р. 
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Абсолютний мінімум температури повітря (-29,7°С) зафіксовано 10 січня 1940р., 
абсолютний максимум (40,1 °С)- 3 серпня1998р. 

В останні 100-120 років температура повітря в Миколаєві, так само як і в цілому на 
Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура 
повітря підвищилася приблизно на 1,0°С. 

У середньому за рік випадає близько 470 мм атмосферних опадів, найменше в 
жовтні, найбільше у липні. 

Мінімальна річна кількість опадів (230мм) спостерігалась у 1896р., максимальна 
(743мм)-в 1955р. Максимальну добову кількість опадів(144мм) зафіксовано 30 червня 
1955р. У середньому за рік у місті спостерігається 118 днів з опадами; найменше їх (6мм) у 
серпні, найбільше (14мм) - у грудні. Щороку утворюється сніговий покрив, проте його 
висота незначна. 

На території району майже постійно тримається вітряна погода. Найбільша 
швидкість вітру - в лютому, найменша - у липні-вересні. У січні вона в середньому 
становить 4,1 м/с, у липні -3,1 м/с. На протязі року переважають вітри північно – східного 
та східного напрямків. 

Ділянка проєктування згідно архітектурно - будівельного кліматичного 
районування території України віднесена до ІІ-го архітектурно-будівельного району 
(Південно-східного) з відповідними вимогами містобудівного характеру (відповідно 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»).  

 
Рельєф  
Територія в межах якої знаходиться проєктна ділянка має ухил з північного сходу  

на південний захід перепадом рельєфу до 5,0м. Абсолютна відмітки поверхні ділянки 
коливаються в межах 36,0 до 41,0м. Система висот Балтійська. 

 
Геологічна будова 
У геоструктурному відношенні проєктована територія приурочена до центральної 

частини Південноукраїнської монокліналі, що характеризується поступальним зануренням 
кристалічних порід у бік Чорноморської глибоководної западини. 

Геологічна будова території сформована складним комплексом докембрійських 
кристалічних утворень з мезо-кайнозойськими продуктами їх вивітрювання і потужною 
товщею шарів осадових порід крейдової, палеогенової та четвертинної систем, що 
залягають моноклинально з поступовим зростанням потужності в бік Чорного моря по мірі 
занурення кристалічних порід. 

Четвертинні відклади частково представлені верхньоантропогеновими елювіально- 
делювіальними відкладами, що літологічно є лесами та лесовидними породами. На 
переважній частині території, в долинах річок, переважають алювіальні відклади заплав та 
надзаплавних терас, здебільшого представлені пісками та супісками. 

 
Гідрогеологічні умови 
Територія розташована в межах Причорноморського артезіанського басейну, 

складність геологічної будови якого пояснюється різноманітністю літологічного складу 
осадових порід. Невитриманість відкладів у розрізі і часте чергування водовмісних і 
водонепроникних порід зумовило утворення великої кількості ізольованих водоносних 
горизонтів. Основні водоносні горизонти розвинені в осадових породах крейдової, 
палеогенової, неогенової і антропогенової систем. Для підземних вод басейну характерна 
мінливість їх мінералізації - значне поширення солонуватих і солоних вод. Зона прісних вод 
на території басейну не має суцільного поширення. 

Відповідно до геологічної будови сформувались водоносні горизонти і комплекси: 
- горизонт в сучасних відкладах заплав і днищ балок; 
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- комплекс в мотичних, сарматських і понтичних відкладах. 
Найбільше поширення мають води сарматського горизонту, а також води 

четвертинних відкладів. 
Основний водоносний горизонт для водозабезпечення - горизонт 

верхньосарматських відкладів. Водомісткими породами є вапняки, що залягають на 
глибинах 30,0-70,0 м, максимум - до 110,0 м. Водоносний горизонт напірний з дебітами 
свердловин 1,4л/с, мінералізація вод 0,1-4,9 г/л. За хімічним складом вода є хлоридно-
сульфатна натрієво- магнієва. В санітарному відношенні вода здорова за наявності 
захищеності водоупорним шаром відкладів. Живлення горизонту відбувається, в 
основному, за рахунок атмосферних опадів. 

 
Ґрунтовий покрив 
Ґрунтовий покрив району характеризується відносною різноманітністю, що 

обумовлене розмірами території та її геоморфологічними особливостями і представлений 
чорноземами південними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, характерними 
для південно-степової зони. Товщина гумусового горизонту повнопрофільних ґрунтів 
становить (для чорноземів і темно-каштанових) до 50 см. На крутосхилах ґрунти зазнають 
ерозії, тому вони малогумусні або мають змитий гумусовий горизонт. 

 
Інженерно-геологічні та сейсмічні умови 
Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України, територія 

розташована у межах Чорноморської западини і відноситься до категорії підвищеної 
складності інженерно-геологічного освоєння території. 

На наступних стадіях проєктування під кожну будівлю і споруду необхідно виконати 
повний обсяг інженерно – геологічних вишукань. 

Сейсмічність району будівництва згідно ДБН В.1.1-12:2014,додаток А, п.5.1.1, що 
відповідає 7 балам шкали МSК-64. 

 
2.2 Соціально-економічна характеристики району будівництва 
 
Територія проєктування розташована в межах території Воскресенської селищної 

ради Миколаївського району Миколаївської області. 
Основний вид економічної діяльності - сільськогосподарське виробництво. 
На території селища є розвинута інфраструктура для обслуговування населення та 

житлова забудова. Житлова забудова представлена в основному садибного типу. 
 
2.3 Містобудівні умови 
 
До числа визначених факторів перспективного розвитку території розглянутої 

земельної ділянки відносяться такі містобудівні умови:  
- сприятливе географічне розташування; 
- стійкі трудові, культурно-побутові, транспортні взаємозв'язки населеного пункту з 

районом та містом Миколаєвом; 
- розвиток сільськогосподарського виробництва (тваринництва, рослинництва, 

виноробства і промисловості місцевого значення); 
- розвиток соціальної інфраструктури; 
- розміщення інженерної інфраструктури. 

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 
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Земельна ділянка, що розглядається знаходиться поза межами населених пунктів, а 
саме: с.Водокачка. с.Грейгове 

На захід від території проєктування близько 2,0км проходить траса Н-11, 
автомобільний шлях національного значення (Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв), з 
західної сторони від території близько  1,5  км розташована залізничний шлях. 

На північ від території ВЕУ на відстані  1,5 км  розташоване с.Водокачка. 
Загальна площа земельної ділянки – 300 га. 
Земельна ділянка межує:  
- з півночі, з заходу, зі сходу та півдня - землі приватної власності для ведення 

особистого селянського господарства; 
Загально суміжно з ділянкою, що розглядається, знаходяться: 
- об’єкти інженерної інфраструктури (ЛЄП 35кВ; 
 

3.1 Стан навколишнього природного середовища. 

В даний момент на території проєктування та в її околицях, відсутні промислові 
складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний 
екологічний стан навколишнього середовища. Відомості щодо екстремально високих 
випадків забруднення атмосферного, водних об'єктів та ґрунтів на території району не 
надходили, радіаційний фон у межах норми.  

Джерела суттєвого забруднення та зони екологічних впливів на навколишнє 
середовище поблизу ділянки проєктування відсутні. 

 
Стан повітряного басейну.  
Стан атмосферного повітря на території, що проєктується, відповідає нормативним 

показникам і характеризується як нормативний. 
 
Стан ґрунтового покриву.  
На ділянці, що проєктується, відсутні спеціалізовані підприємства для 

знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища. Джерелом можливого 
механічного локального забруднення ґрунтів може бути недосконала система збору 
побутових відходів. Відомостей щодо забруднення ґрунтового покриву не надходило. 

 
Електромагнітне забруднення 
Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень. 
 
Акустичний режим.  
Рівень шуму є в межах норми. 
В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати, як добрий. 
 
3.2 Використання території 
 
На даний час територія, яка планується під будівництво ВЕУ використовуються, як 

землі приватної власності для ведення особистого селянського господарства.    
За існуючим станом територія проєктування вільна від будівель і споруд. 
 
3.3 Характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом) 
 
На даний час на території ДПТ відсутні будівлі та споруди. 
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3.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини та земель історико-
культурного призначення 

 
В межах ділянки об’єкта, що проєктується, пам’ятки історії та культури відсутні. 
У випадку виявлення в зоні земельного відведення при проведенні земельних робіт, 

поверхневої обробки ґрунту, археологічних та інших об’єктів, предметів, захоронень і 
слідів старих перекопів невідомого походження, необхідно отримання додаткового 
висновку у встановленому порядку. 

 
3.5 Характеристика інженерного обладнання 
 
На суміжних територіях з майданчиком ДПТ знаходяться магістральні інженерні 

мережі і споруди, а саме: 
- повітряні лінії електропередачі ПЛ 35кВ; 
За існуючим станом територія проєктування вільна від інженерного обладнання.  
 
3.6 Характеристика транспорту 
 
Головна транспортна складова в існуючий містобудівний ситуації є автомобільна 

дорога Н-11 (Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв), рух нерегульований, двосмуговий, 
покриття - асфальтобетон. Доступ до території проєктування ДПТ здійснюється з 
проєктованої дороги до існуючої доріги Н-11. 

 
3.7 Характеристика озеленення та благоустрою 
 
В Територія проектування на даний час використовується як землі 

сільськогосподарського призначення. Елементи благоустрою на даній території відсутні. 
На території частково знаходяться зелені насадження: трав’яниста рослинність, листяні 
дерева та чагарники. 

Зелені цінні багаторічні насадження на ділянці ДПТ відсутні.  

3.8 Характеристика існуючих планувальних обмежень 

В існуючий містобудівній ситуації є наступні існуючі планувальні обмеження. 
Розміри охоронних зон:  
- від високовольтних повітряних ліній електропередач  ПЛ35кВ – 15,0м від 

крайнього розважування лінії, згідно Постанови КМ України №209 від 04.03.1997р.; 
- від кабеля силової напруги і телекомунікацій – 0,6м,згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 дод. 

И.1. 

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТА 
СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ. 

Даним детальним планом пропонується оформлення території, що розглядається, під 
розміщення будівель та споруд вітроелектростанції. 

Пропонується на вільних від забудови земельних ділянках розмістити: 
- ВЕУ -5 одиниць, потужністю - 4МВт кожна; 
- трансформаторна підстанція напругою 35кВ; 
- кабельні лінії та повітряні лінії напругою 35кВ; 
-  
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В даний час розвиток об’єктів вітроенергетики є важливим елементом організації 
енергетичної інфраструктури, забезпечуючи зменшення забруднення оточуючого довкілля 
і вирішення питання функціонування системи енергетики України.  

Об’єкти проєктованого ДПТ належить розміщати на периферії, а також поза межами 
населених пунктів.  

Даним вимогам повністю відповідає територія, що розглядається. Територія 
розташована в зоні земель сільськогосподарського призначення на території лісосмуг. 
Враховуючи зонування території, наявність вільного майданчику, пропонується 
використання її для обслуговування об’єкту вітроенергетики. 

При прийнятті рішення про оформлення земельної ділянки під організацію об’єктів, 
що проєктуються, враховувались наступні фактори: 

- розвиток енергетичної системи Миколаївської області; 
- наявність ділянок оптимальних по розміру і конфігурації; 
- можливість дотримання нормативних протипожежних і санітарно-захисних 

розривів, а також відстаней до інженерних мереж. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Детальним планом території передбачається використання території для інженерно-
транспортної інфраструктури та інженерних споруд. 

Використання території, прилеглої до ділянки ДПТ, зберігається без змін. 
 

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В Т.Ч. ДЛЯ 

РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, 
ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

 
Для перспективної містобудівної діяльності детальним планом території 

пропонується внести зміни щодо подальшої зміни категорії та цільового призначення 
земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
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здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо 
документ державного планування не буде затверджено  
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 4. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 
населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу  

47 

 5.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 
здоров’я населення, які стосуються документа державного 
планування, зокрема щодо територій з природоохоронним 
статусом 
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 6. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
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планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань 
під час підготовки документа державного планування 
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та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), 
постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 
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зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 
документа державного планування 
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 9. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася 
стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів 
під час здійснення такої оцінки) 
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 10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
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 11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення (за наявності) 
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 12. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої 
пунктами 2-11 цієї частини, розраховане на широку 
аудиторію 

55 
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I.ВСТУП 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більше значення набуває концепція 

збалансованого (сталого) соціально-економічного розвитку регіонів та реалізації 
екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним 
для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на 
стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Баланс між економічною ефективністю, соціальною стабільністю та екологічною 
безпекою є концептуальною засадою сталого розвитку як напрямок розвитку людства. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент інтеграції екологічної та 
регіональної політики. Важливою складовою СЕО є всебічний аналіз можливого впливу 
планованої діяльності на довкілля та використання результатів цього аналізу для 
запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування в 
координації із громадськістю. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та стану здоров'я 
населення при підготовці планів і програм для забезпечення сталого розвитку. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 
безпосередньо в процесі розробки документів державного планування у взаємодії із всіма 
зацікавленими сторонами та командою розробників визначити альтернативні сценарії які 
забезпечать економічну ефективність та соціальну стабільність не створюючи негативного 
впливу на довкілля. 

СЕО – це систематичний процес виявлення ймовірних екологічних наслідків 
пропонованих стратегій, планів і програм (СПП) та їх урахування під час прийняття рішень, 
які стосуються цих СПП . 

Мета СЕО – сприяння врахуванню екологічних міркувань у процесі підготовки та 
прийняття планів і програм з метою забезпечення високого рівня охорони довкілля та 
сприяння збалансованому (сталому) розвитку 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля (флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, 
повітря, води, ландшафту, природних територій, та об’єктів), безпеки життєдіяльності 
населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, 
інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 
державного планування. 

При проведенні стратегічної екологічної оцінки використані сучасні методи і 
методики аналізу. За результатами експертних оцінок визначено перелік можливих впливів 
планової діяльності на стан довкілля, в тому числі на здоров’я населення, розглянуто 
альтернативні варіанти, проаналізовані та узагальнені дані щодо сучасного та можливого 
станів досліджуваної території відповідно характеру та специфіки запланованої діяльності. 
Розроблені заходи та рекомендації із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків планової діяльності.  

 
 

1. МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
 

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 
 

Стратегічна екологічна оцінка – це новий інструмент реалізації екологічної політики.  
Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки здійснюється на підставі 

наступних нормативно-правових актів: 
- Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
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Закону України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»; 
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
- Протоколу «Про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті від 21.05.2003 р. м. Києві; 
- наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 

«Про затвердження Методичних рекомендацій до здійснення стратегічної екологічної 
оцінки». 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 
стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 
Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про 
оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, 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 
Радою України 21 грудня 2010 року № 2818-VI). В цьому законі СЕО згадується в основних 
принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної 
екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників 
цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого 
екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та 
місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку - відсотків». У 2012 
році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) 
затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану 
потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 
2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище». 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» набрав чинності 12 жовтня 2018 
року. 

Метою Закону є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, 
безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних 
вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у випадках передбачених Законом 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 
здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 
державного планування. 

 
 

1.1. Методологія проведення СЕО  
 
 

Методологія СЕО ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної 
екологічної оцінки стратегій регіонального розвитку та складається з шести етапів: 
1.Етап - визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
2.Етап - складання Звіту про стратегічну екологічну; 
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3.Етап - проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому 
статтями 12 та 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
4.Етап - врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 
обговорення та консультацій; 
5.Етап - інформування про затвердження документа державного планування; 
6.Етап - моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров'я населення. 

1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення 
ДПТ та здійснення СЕО 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проєкту  
 з метою подальшої зміни категорії та цільового призначення земельної ділянки із 

земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та обслуговування вітрових 
електростанцій, складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
опубліковано повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО проєкту 
ДПТ в ЗМІ, а саме: 

- Газета «Рідне Прибужжя» від 22 липня 2021 року. 
Заяву про визначення обсягу СЕО було розміщено на сайті Воскресенської селищної 

ради Вітовського району Миколаївської області. 
Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної 

оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не 
надходило. 
 

2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 
ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

 

 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙОМОВІРНО 
ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ. 

 
Виникнення будь-якого негативного впливу, та як слід, погіршення стану довкілля, 

умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я не очікується та не прогнозується.  
 
5. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 
СТАТУСОМ. 

 
Проєктовані ділянки розташовані поза меж природоохоронних територій (не входять 

до меж об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг водних об’єктів,  
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не є землями зарезервованими до подальшого заповідання та особливо цінного призначення 
тощо). 

Виникнення будь-якого негативного впливу, та як слід , погіршення стану довкілля. 
умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я не очікується та не прогнозується. 

 
6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА 
ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 
ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

 
Проєктні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони 
навколишнього природного середовища». 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов'язань: 
1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 
2) виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя 

і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 

3) планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного 
ресурсу; 

4) проєктне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і 
цілісності природних об'єктів і комплексів; 

5) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 
поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних 
наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення 
процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було 
обґрунтовано; 

6) забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та 
самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті 
органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах 
масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого 
самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті 
рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, 
формування у населення екологічного світогляду; 

7) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 
діяльності на навколишнє природне середовище; 

8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища; 

9) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 
негативно впливають на екологічну обстановку; 

10) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 
навколишнього природного середовища; 

11) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів 
об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля. 

 
7. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
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НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 
СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1,3-5 ТА 10-15 
РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ-50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І 
ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

 
Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 10.01.2011р. № 29, наслідки для 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. 

Вторинні наслідки - вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до 
прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття. 

Кумулятивні наслідки - нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути 
різних речовин внаслідок тривалого їх використання. 

Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля 
або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний 
сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

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

Коротко- , середньо- та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні. 
Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила, що 

окрім вигод проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності 
належного контролю за таким впливом. Тому необхідно буде виконувати певні дії (названі 
"діями по зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище") для запобігання, 
скорочення чи зменшення негативних впливів даного проекту. Підсумки по ключовим 
негативним (тимчасовим) наслідкам, що були визначені, та заходам по їх пом'якшенню, 
надані в таблиці нижче. 

Характер дії в 
межах виконання 
детального плану 

Йомовірний вплив 
на довкілля 

Характер впливу Пом’якшувальні 
заходи 

Чи враховані 
необхідні заходи у 

ДПТ 

Вертикальне 
планування 

профілю доріг 

Дбале відведення 
поверхневого стоку 

++ враховані враховані 

Облаштування 
доріг з твердим 

покриттям 

Зменшення 
пилового 

забруднення 
повітря 

++ враховані враховані 

Планове 
будівництво 

Забруднення 
повітря пилом 

- Дотримання норм 
забудови 

враховані 

Тимчасове 
акустичне 

забруднення 

- враховані 

Видалення 
верхнього шару 

- Обсяг та засіб 
використання 

ґрунту 

враховані 
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ґрунту визначатиметься в 
межах проєкту 

забудови 

Облаштування 
системи 

самопливного 
каналізування 

- - - - 

Будівництво 
очисних споруд та 
насосних станцій 

- - - - 

Облаштувати 
систему відведення 

та очищення 
дощової води 

- - - - 

Облаштування 
майданчику для 

накопичення 
відходів та 

запровадження 
роздільного збору 

- - - - 

Аналіз йомовірних наслідків негативного впливу у коротко-;середньо-та 
довгостроковій перспективах, у тому числі тимчасових, постійних, кумулятивних 

Опис йомовірного 
впливу на довкілля  

Опис 
йомовірних 

наслідків 

К
ор

от
ко

ст
ро

ко
ві

 

С
ер

ед
нь

ос
тр

ок
ов

і 

Д
ов

го
ст

ро
ко

ві
  

Т
им

ча
со

ві
 

П
ос

ті
йн

і 

К
ум

ул
ят

ив
ні

 

Дбале відведення 
поверхневого стоку 

 
 ++ ++  ++  

Зменшення 
забруднення 

ґрунтів підземних 
вод 

 

 ++ ++  ++  

Зменшення 
пилового 

забруднення 
повітря 

 

 ++ ++  ++  

Забруднення 
повітря пилом 

 
-   -   

Тимчасове 
акустичне 

забруднення 

 
-   -   

Видалення 
верхнього шару 

ґрунту 

 
-    -  

Запобігання 
забрудненню 

  ++ ++  ++  
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ґрунтів та 
підземних вод 

Дотримання 
безпечних умов 

існування 

 
 ++ ++  ++  

 
Зробивши аналіз йомовірного впливу на довкілля від виконання детального плану 

території, зроблено висновки: 
- виконання детального плану має незначні негативні наслідки для довкілля у 

короткостроковій перспективі (під час планової забудови) у вигляді забруднення повітря, 
що має виключно тимчасовий характер. 

Загалом виконання детального плану передбачає благоустрій територій та 
облаштування систем відводу поверхневого стоку, , що  позитивно впливатиме на 
екологічний стан ділянки та суміжних територій у середньо-та довгостроковій перспективі. 
Такий позитивний вплив матиме постійний характер. 

 
8. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 

(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС 
ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ). 

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної 
планованої діяльності. 

Вибір майданчиків будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого 
розміщення вітрових електростанцій та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням 
найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку 
району. 

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного 
забезпечення об'єкту будівництва та територіального розміщення об'єкту планової 
діяльності. 

У разі не затвердження документа державного планування, а саме детального плану 
території, - відмова від реалізації будівництва об'єкту, що проєктується, призведе до 
погіршення розвитку економіки району та України загалом, а також зменшення кількості 
робочих місць. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних, найчастіше 
несприятливих, тенденцій щодо стану довкілля. 

 
9. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ , 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає 
загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, 
проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та 
інших об’єктів. Отже, для запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на здоров’я населення передбачається ряд заходів. 

При проведенні будівельних робіт повинні бути передбачені заходи з охорони 
навколишнього середовища (поверхневих, підземних вод, ґрунту, рослинного і тваринного 
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світу, умов життєдіяльності людини). 
При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою 
відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих 
випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: 

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-
будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нормами; 

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи 
встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної 
безпеки. 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища детальним планом 
рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів, а також комплексний 
благоустрій та озеленення території. 

 
 
Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 
 

- додержання встановлених нормативів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 

- здійснення контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря, ведення постійного обліку; 

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

Охорона повітряного басейну забезпечується за рахунок комплексу заходів, у тому 
числі впровадження сучасних технологій виробництва, підвищення екологічної чистоти 
процесів.  

В ході будівництва  будівель та споруд підприємства можуть виникати короткочасні 
незначні впливи на повітря в наслідок роботи будівельної техніки і автотранспорту, а 
також емісії пилу з будівельних майданчиків. Проте вплив від зазначених робіт є 
короткочасним і незначним, і не створюватиме наднормативного рівня забруднення 
атмосферного повітря 

 
Заходи щодо водних ресурси: 
 

- будівництво споруд для очищення стічних вод; 
- суворе дотримання правового режиму другого та третього поясів ЗСО для підземних 

джерел водопостачання відповідно до постанови Кабміну від 18.12.1998 року № 2024 «Про 
правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. 
 
Заходи з охорони і раціонального використання земель: 
 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 
- метою виключення забруднення ґрунтів, передбачено організований збір дощових 

та талих вод в очисні споруди поверхових стічних вод; 
- рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, 

проїздів, мереж, проведення вертикального планування територій використовується для 
покращення родючості землі;  

- знятий верхній потенційно-родючий шар ґрунту буде використовуватися для 
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благоустрою та озеленення майданчика, прилеглої території. 
- вертикальним плануванням передбачається максимальне збереження існуючого  

природного рельєфу території з вирівнюванням окремих перепадів та насипу ґрунту;- 
- створення захисних зелених зон. 
Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та 

використання її за призначенням.  
 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу  

 
Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 

40 Закону України «Про тваринний світ»: 
- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу 

в стані природної волі; 
- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 

розмноження диких тварин; 
- збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 
- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 
- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного 

світу; 
- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів 

міграції тварин. 
 

Детальним планом пропонується передбачити, на час будівництва об`єкту, окремі 
контейнери для скла, пластмаси, харчових відходів, що дасть можливість зменшити 
навантаження на існуюче звалище, шляхом вилучення за призначенням вторинних 
матеріалів, з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на 
спеціалізованих підприємствах. 

Вивезення твердих побутових відходів передбачене на санкціоноване сміттєзвалище 
для твердих побутових відходів.  

Вивіз сміття планується здійснювати по заявочній системі після укладання договору з 
компанією по вивозу відходів. 

Знешкодження твердих відходів з території ДТП передбачено на існуючому полігоні 
після укладання договору з органами місцевого самоврядування. 

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими 
відходами» ( постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004р. № 265) проєктом 
передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним 
використанням і утилізацією. 

Майданчики для встановлення контейнерів для сміття повинні бути огороджені і мати 
тверде покриття (бетонне). 

Джерелами шуму, які визначають рівень звукового тиску, є технологічне обладнання, 
автомобільний транспорт. Рівень звукового тиску на межі житлової забудови не повинен 
перевищувати допустимих показників. 

 
10. ОПИС ЙОМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 

Транскордонні наслідки від реалізації детального плану території не  матиме 
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негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
оскільки територіально ділянка не розташована поблизу кордонів сусідніх країн. 

11. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧАНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРІНГУ 
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 

Положення щодо створення системи моніторингу довкілля Миколаївського району 
визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та 
природоохоронної діяльності в районі, визначає основні завдання районної системи 
моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу, 
принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між суб'єктами під час 
створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний 
механізм її створення. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.03.98р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля». 

Система моніторингу довкілля Миколаївського району - це система спостережень, 
збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 
прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для 
прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 
екологічної безпеки. 

Екологічний та соціальний моніторинг для об'єкту будівництва вітрових 
електростанцій буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог 
законодавства під час їх будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації 
ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище. 

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проєкту є 
забезпечення, гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів та 
ймовірних наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових 
проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох 
рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та, або виявляти під час його здійснення 
впливи, що не були передбачені раніше. 

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та 
експлуатації об'єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну 
мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об'єкту: 
будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації. 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 
1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних 

аспектів; 
2. Встановлення ключових параметрів моніторингу; 
3. Візуальний огляд; 
4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження; 
5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону 

впливу об'єкту планованої діяльності; 
6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив об'єкту на 
навколишнє природне та соціальне середовище. 
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7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 
коригування в разі необхідності. 

Зовнішній моніторинг та оцінка  
Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об'єкту силами органів 

державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, 
Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих 
громадських об'єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими 
аудиторськими компаніями. 

Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства 
шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених 
сторін. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об'єднання мають право 
долучатись до контролюючих органів або відвідувати об'єкт самостійно відповідно до 
вимог біобезпеки, що встановлені на підприємстві. 
 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ  

Резюме нетехнічного характеру (РНХ) - містить коротку інформацію про потенційні 
екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої діяльності. 
Також надаються відповідні заходи по зниженню ймовірних негативних екологічних та 
соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об'єкту 
планованої діяльності. 

Стратегічна екологічна оцінка містобудівної документації впроваджується для 
всебічного аналізу можливого впливу планованої діяльності на довкілля та запобігання або 
пом’якшення екологічних наслідків у процесі детального планування. 

Планована діяльність не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. 
При умові дотримання вимог нормативних документів, пов’язаних з плануванням та 

забудовою населених пунктів, будівництво та експлуатація об’єктів проєктування не буде 
чинити негативного впливу на довкілля. 

Введення в експлуатацію планового об’єкту сприятиме покращенню соціально-
економічної ситуації на території Воскресенської селищної об`єднаної територіальної 
громади Миколаївського району Миколаївської області та створенню нових робочих місць.  

В процесі будівництва та експлуатації об'єкта можливі ризики впливу на навколишнє 
природне середовище в тому числі на здоров'я населення.  

Враховуючи проведений аналіз можливого впливу на стан довкілля та здоров'я 
населення - прогнозується, що реалізація планованої діяльності буде мати позитивний 
вплив на соціально-економічний розвиток району та незначний негативний вплив на 
довкілля.  
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