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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО 

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

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). 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». 

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

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію 

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

законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів 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 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

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

України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний 

Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.  

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

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

програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням 

необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.  

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності генеральний план 

населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної 

для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного пункту. 

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної 

територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад, зміст генерального плану населеного пункту» проектні 

рішення генерального плану розробляються на  період від 15 до 20 років (розрахунковий період), 

а строк дії генплану не обмежується. 

Рішення генерального плану використовуються сільською радою і виконавчим органом при 

здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема при: 

- підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни меж населеного пункту; 

- розробленні місцевих містобудівних програм соціально-економічного розвитку 

населеного пункту; 
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- підготовки рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок  фізичними та 

юридичними особами, а також щодо можливості зміни використання та забудови земельних 

ділянок; 

- прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва; 

- нове будівництво, здійснення реконструкцій, реставрації, капітального ремонту об’єктів 

містобудування та упорядкування території; 

- розроблення завдань на проектування соціальної, інженерної та транспортної 

інфраструктури; 

- підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою 

території населеного пункту, грошової оцінки земель населеного пункту та землевпорядної 

документації; 

- прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) надання у власність чи в 

користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування 

незалежно від форми власності; 

- узгодження питань забудови та іншого використання територій спільних інтересів із 

територіальними громадами суміжних адміністративно-територіальних одиниць; 

- установленні на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для 

містобудівних потреб. 

Основним замовником розробки проекту генерального плану с. Нижня Сироватка 

Сумського району Сумської області є Нижньосироватська сільська рада. 

Проект генерального плану с. Нижня Сироватка Сумського району Сумської області  

розроблений на підставі: 

- Договору №14-2018 про виконання робіт; 

- Рішення області Нижньосироватської сільської ради про розроблення проекту  

генерального плану с. Нижня Сироватка  від 23.02.2018 року; 

- Завдання на проектування генерального плану села Нижня Сироватка; 

- Листа Сумської  обласної державної адміністрації «Про урахування державних інтересів 

при розробленні проекту генерального плану села»; 

Довідки Нижньосироватської сільської ради про вікову структуру та демографію 

населення, про трудові ресурси, про підприємства, які знаходяться на території сільської ради та 

інше. 

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань 

забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 до розділу 5). 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний 

план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська 

область» будо складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та 

опубліковано її в ЗМІ, а саме:  

- Газета «Панорама» № 28 (1074) від 10 липня 2019 року; 

- Газета «Вісті Сумських громад» №28 (67) від 10 липня 2019 року; 

Заяву про визначення обсягу СЕО було розміщено на сайті Нижньосироватської сільської 

ради, доступно за посиланням https://nyzhnosyrovatska.rada.today/2019/07/08/uvaha-povidomlennia-

2/. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної 

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

  



5 
 

1.1. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Містобудівна документація «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) 

с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська область» розроблений на підставі рішення 

області Нижньосироватської сільської ради про розроблення проекту генерального плану с. 

Нижня Сироватка  від 23.02.2018 року. 

Проектні рішення генерального плану розробляються на безстроковий період. Вибір і 

обґрунтування цілей стратегічного розвитку села є ключовим етапом у розробці генплану 

населеного пункту. В якості головної мети виступає стабільний розвиток села та поліпшення 

якості життя громадян. Важливим напрямком планування є розвиток об’єктів відпочинку, 

формування рекреаційних зон. Найважливішим стратегічним напрямком являється створення 

сприятливого середовища життєдіяльності населення на основі підвищення якості та рівня 

життя.  

Вище зазначене передбачається досягти шляхом: 

- реформування системи житлово-комунального господарства; 

- поліпшення якості дорожньої мережі і роботи пасажирського транспорту. 

Мета проекту «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня 

Сироватка, Сумський район, Сумська область» – визначити стратегію містобудівного розвитку 

села Нижня Сироватка умови формування комфортного середовища життєдіяльності населення 

на найближчу і віддалену перспективу в т.ч. оцінити його територіальні резерви, визначити 

черговість будівництва, зв’язати в єдиний містобудівний комплекс існуючу забудову і ділянки, 

відведені під виробничі зони, визначити резервні території для житлового, культурно-побутового 

і виробничого будівництва. Оцінити негативні екологічні проблеми, що впливають на життя і 

здоров’я населення. 

В основу проектних рішень покладені наступні принципи: 

- чітке функціональне зонування; 

- формування села як розвиненої лінійно структури, що поєднує житлову і суспільну 

забудову; 

 - облік природного ландшафту в планувальному розвитку села; 

 - забезпечення балансу між сельбищною територією і природним середовищем.  

Також в основу містобудівних рішень покладений принцип компактності села, 

максимального збереження його планувальної структури. 

Зонування території виконано відповідно до правил забудови і стихійності в забудові не 

спостерігається. В результаті такого положення дотримано всіх санітарних розривів.  

Планувальні рішення для цього населеного пункту приймалися, виходячи з його 

особливостей та з можливості функціонування в системі розселення Нижньосироватської 

сільської ради та Сумської області в цілому. 

Наявність біля межі населеного пункту водних просторів (р. Сироватка) та на території 

самого села р. Крупець і інших водних об’єктів, озеленених територій можна віднести до переваг 

розвитку, оскільки це дає можливість в подальшому створити великі рекреаційні зони, які є 

підґрунтям для розміщення оздоровчих та туристичних об’єктів. 

При визначенні населення, яке можна розмістити в селі, враховувалися такі фактори: 

території ділянок, придатних для розміщення нової сельбищної забудови, інженерно-будівельні 

умови освоєння території, демографічний склад існуючого та перспективного населення, 

необхідність створення нових робочих місць для населення, що не задіяне на виробничому 



6 
 

комплексі, потенційна можливість будівництва нових закладів обслуговування та закладів 

рекреації, створення місць короткочасного відпочинку населення тощо. 

В основу містобудівних рішень покладено принцип максимального збереження  

планувальної структури населеного пункту. 

Функціональне зонування території села передбачає максимальне збереження в 

планувальній структурі вуличної мережі, яка сформувалась історично. 

Площа території села складає 1749,27 га. 

Існуючі межі села нанесені у відповідності до проекту «Технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Нижньосироватської сільської ради 

(с. Нижня Сироватка), Сумського району, Сумської області», виконаного ДП «Центр Державного 

земельного кадастру» Сумська філія в 2011р. 

Відповідно до рішення громади територія села в межі села вводиться нові території 

загальною площею 72,79 га, це прибережна зона річки Сироватка. Загальна площа території села 

тепер складатиме 1822,06 га. 

У проекті визначені:  

- територіальні ресурси для розвитку сельбищних територій;  

- перспективи розвитку господарського комплексу;  

- обсяги житлового будівництва;  

- перспективна чисельність населення;  

- розвиток установ і підприємств обслуговування;  

- перспективи розвитку рекреаційного комплексу; 

- заходи щодо розвитку транспорту, вулично-дорожньої мережі та інженерної підготовки;  

- території та мережі інженерної інфраструктури села;  

- заходи по охороні навколишнього середовища, тощо. 

 

Таблиця 1.1.1. Аналіз відповідності визначених цілей охорони довкілля щодо виявлених 

проблем в інших актах законодавства 

Сфери охорони 

довкілля 

Основні виявлені проблеми, 

пов’язані із проектом ДДП 

Стратегічні цілі інших актів 

законодавства, які мають 

відношення до виявлених 

проблем 

Атмосферне повітря  Значний вплив 

автотранспорту. Розташування 

поряд автомобільної дороги 

державного значення зумовлює 

надмірне накопичення 

автотранспорту в межах 

території села, що є джерелами 

викиду в атмосферне повітря  

вихлопних газів. 

Житлові будинки 

розташовані на магістральних 

вулицях зазнаватимуть 

шумового навантаження 

спричиненого надмірним 

накопиченням автотранспорту. 

Основні засади (стратегія) 

державної екологічної 

політики України на період до 

2030 року . 

Державна стратегія 

регіонального розвитку на 

період до 2020 року 

Поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки.  

Зменшення обсягу викидів 

загальнопоширених 

забруднюючих речовин: 

стаціонарними джерелами до 

2020 року на 25 відсотків від 
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базового рівня. 

Визначення цільових 

показників вмісту небезпечних 

речовин в атмосферному 

повітрі, зокрема для важких 

металів, неметанових летких 

органічних сполук, завислих 

часток пилу (діаметром менше 

10 мікрон) та стійких 

органічних забруднюючих 

речовин з метою їх врахування 

при встановленні 

технологічних нормативів 

викидів забруднюючих 

речовин стаціонарними 

джерелами забруднення. 

Досягнення безпечного для 

здоров'я людини стану 

навколишнього природного 

середовища. 

Водні ресурси Незабезпечення населення 

централізованим 

водопостачанням та 

водовідведенням. 

 

 

Поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки. 

Підвищення якості і 

забезпечення доступу до 

якісної питної води.   

Реформування протягом 

першого етапу системи 

державного управління в 

галузі охорони та 

раціонального використання 

вод шляхом впровадження 

інтегрованого управління 

водними ресурсами за 

басейновим принципом. 

Реконструкція існуючих та 

будівництво нових міських 

очисних споруд з метою 

зниження до 2020 року на 15 

відсотків рівня забруднення 

вод забруднюючими 

речовинами (насамперед 

органічними речовинами, 

сполуками азоту і фосфору), а 

також зменшення до 2020 року 
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на 20 відсотків (до базового 

року) скиду недостатньо 

очищених стічних вод. 

Земельні ресурси Зміна цільового 

використання земельних 

ресурсів, з метою розміщення 

об’єктів промисловості. Не 

витримані санітарно-захисні 

межі кладовища. 

Поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки. 

Забезпечення повного 

врахування природоохоронних 

вимог у процесі відведення 

земель для розміщення 

об'єктів промисловості, 

будівництва, енергетики, 

транспорту і зв'язку та під час 

вирішення питань щодо 

вилучення (викупу), надання, 

зміни цільового призначення 

земельних ділянок 

Управління відходами Змішане збирання відходів, 

відсутність схеми (плану, 

програми) поводження з 

відходами.  

Відсутність роздільного 

збирання. 

Безконтейнерна (подворова) 

схема збирання відходів. 

 

Поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки. 

Мінімізація утворення, 

сортування, переробка та 

безпечна утилізація або 

захоронення відходів.  

Збільшення до 2020 року в 

1,5 рази обсягу заготівлі, 

утилізації та використання 

відходів як вторинної 

сировини. 

Запровадження новітніх 

технологій утилізації твердих 

побутових відходів. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено 

(«нульова альтернатива») 

2.1. Характеристика поточного стану довкілля 

Місце в системі розселення 

Село Нижня Сироватка знаходиться на лівому березі річки Сироватка, яка через 1 км 

впадає в річку Псел, вище за течією на відстані 3,5 км розташоване село Верхня Сироватка, 

нижче за течією на відстані 0,5 км розташований смт. Низи. Через село протікає річка Крупець і 

кілька пересихаючих струмків з греблями. Річки в цьому місці звивисті, утворюють лимани, 

стариці і заболочені озера. Поруч проходить автомобільна дорога Н12 і залізниця - станція 

Сироватка. 

 

Природні та інженерно-будівельні умови території 

Природні умови поряд із соціально-економічними є одним із основних факторів, що 

впливають на визначення типу поселення, місце його розташування, планувальну структуру та 

об’ємно-просторову організацію. 

Відповідно до положень «Схеми планування Сумської області», а саме: 

Система розселення. Планувальний каркас - територія проектування визначена як 

територія, що відноситься до Сумської системи розселення. 

Схема території пріоритетного розвитку – територія, визначена як територія із 

пріоритетним розвитком метрополітарних видів діяльності (фінанси, наука, виставкова 

діяльність, високотехнологічні види промисловості, науковий конгрес ний туризм тощо). 

Схеми комплексної оцінки території. Природно-ресурсний потенціал – територія 

розташована у агрокліматичному «Районі ІІ» - помірно-теплий, середньо-зволожений. 

Схеми функціонального зонування – територія знаходиться у підзоні інтенсивної 

урбанізації, частково у Сумсько-Білопільській підзоні – ІА та відноситься до Лісостепової східної 

зони. Галузі спеціалізації: вирощування зернових (пшениця, ячмінь, овес, гречка, ріпак, 

кукурудза), олійних (соняшник та зерно, соя), цукрового буряку, овочівництво (баклажани, 

буряки столові, гарбузи столові, горошок зелений, кабачки, капуста, картопля, морква, огірки, 

помідори, часник), садівництво, молочне скотарство, вівчарство, птахівництво, конярство, 

бджільництво. 

Схеми розвитку промисловості – територія визначена як територія Сумського 

промислового вузлу – спеціалізованого на важкому машинобудуванні (обладнання для хімічної, 

газової та нафтопереробної промисловості), хімічній промисловості. Прогнозовані рекомендації: 

пріоритетне впровадження екофільних технологій. Жорстке обмеження на будівництво 

еконебезпечних промислових об’єктів. Технологічна модернізація та часткова переспеціалізація 

напрямку нарощування середньо-технологічних та високотехнологічних виробництв харчової 

промисловості, виробництва будівельних матеріалів. Інноваційна (наукова) діяльність в галузі 

машинобудування. 

Схеми розвитку транспортної мережі – передбачено електрифікацію двоколійних не 

електрифікованих залізничних колій, модернізацію залізничної колії під колію 1520 мм основних 

напрямків (Ворожба-Суми-Люботин), що проходить через та вдовж с. Нижня Сироватка. 

Схеми розташування нерухомих пам’яток  культурної спадщини – територія визначена, як 

територія, що розташована у зоні найбільшого скупчення пам’яток культурної спадщини (історії, 

монументального мистецтва, археології). 
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Схеми комплексної оцінки території. Природно-техногенна небезпека – територія с. Нижня 

Сироватка позначена, як територія, що знаходиться в ареалі впливу від небезпечних об’єктів  

(ВАТ «Сумихімпром»), розташована у 2 Північно-Ворсклівському зсувному регіоні. Південно-

західна частина села знаходиться на меліоративній (осушувальній) території «Нижня 

Сироватка». Зі східної сторони села Нижня Сироватка, за межами населеного пункту, позначено 

місце розташування земельних ділянок, які можуть бути використані для розташування об’єктів 

захоронення ТПВ. З північної сторони с. Нижня Сироватка, за межами населеного пункту. 

Позначено санітарну зону худобомогильників (згідно даних Головного управління 

ветеринарної медицини в Сумській області). 

 

Клімат 

Відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» село Нижня Сироватка 

Сумської області відноситься до І архітектурно-будівельного району території України. 

Кліматична характеристика району будівництва  характеризується  наступними даними: 

Температура зовнішнього повітря: 

абсолютна мінімальна –––– від мінус 37°С до мінус 40°С; 

абсолютна максимальна –––– від плюс 37°С до плюс 40°С; 

середня за липень ––– від плюс 18°С до плюс 20°С; 

середня за січень ––– від мінус 5°С до мінус 8°С. 

Клімат – помірно-континентальний із середньорічною температурою - плюс 6,80С. 

Тривалість періоду із середньодобовою температурою повітря: 

≤ 8°С ––– 187 діб; 

≤ 10°С ––– 204 доби. 

Швидкість вітру: 

середня  річна –– 4,8 м/сек; 

максимальна взимку ––  від 4,1 до 5,0 м/сек; 

мінімальна в літку –––– 0 м/сек. 

Переважаючий напрям вітрів: 

взимку ––– західний, північно-західний; 

влітку ––– південно-східний. 

Кількість опадів ––– 585 мм/рік. 

Глибина промерзання ґрунту – 1,20м. 

 

Гідрографія 

Через село протікає річка Крупець і кілька пересихаючих струмків з греблями. Річки в 

цьому місці звивисті, утворюють лимани, стариці і заболочені озера. 

Підтоплення ґрунтовими водами у весняний період садиб немає. Небезпечні геологічні 

процеси в селі відсутні. 

Для відведення поверхневих вод від садиб по території села влаштовані водовідвідні 

канави. 

 

Ґрунти 

На території с. Нижня Сироватка виділені такі ґрунти: 

- в північній і східній частинах території населеного пункту переважають чорноземи типові 

мало гумусні та чорноземи сильно реградовані середньо суглинкові; 
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- в цетральній частині та в заплавних місцях – лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні 

середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабосолоділі відміни, а також лучно-

чорноземні середньо суглинкові грунти та їх  слабо солонцюваті і слабосолоділі відміни; 

- в південній частині села переважають лучно-чорноземні середньо суглинкові ґрунти та їх  

слабо солонцюваті і слабосолоділі відміни з невеликими вкрапленнями лучно-чорноземних, 

лучних і дерново глейових середньо і сольно осолоділих середньо суглинкових ґрунтів; 

- в заболочених місцях переважають лучно-чорноземні, лучні і і дерново глейові середньо і 

сольно осолоділі середньосуглинкові ґрунти. 

 

Інженерно-будівельні умови 

Рельєф місцевості в районі села спокійний. Ухил поверхні понижується в сторони річок. 

Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах від 145,1 м до 123,0 метрів. 

 

Сучасний стан села і основні положення генерального плану 

Село Нижня Сироватка – село, що входить до складу Нижньосироватської ОТГ та є її 

адміністративним центром. Загальна площа території села складає 1814,7 га. Садибна забудова - 

1796 садиб. Покинутих садиб немає. Населення - 3470 осіб. 

На квартирному обліку при виконкомі Нижньосироватської сільської ради перебувають 4 

особи. 

Поданих заяв на виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (під садибне житлове будівництво) не має. 

Існуюча щільність населення становить 1,91 чол./га. 

Село Нижня Сироватка за своїм розміщенням і зайнятістю основної місто утворюючої 

частини жителів розташоване на невеликій відстані від обласного центру. 

Пасажироперевезення по маршруту с. Нижня Сироватка – місто Суми здійснюють ПП 

Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О., кількість рейсів автобусів щоденно 

-21.  

Конфліктних інтересів територіальних громад, суміжних з селом щодо забудови та іншого 

використання території, соціально-культурного обслуговування населення, охорони довкілля, 

розвитку рекреаційних зон, забезпечення природно-техногенної безпеки тощо та шляхів їх 

вирішення відсутні. 

Територіальні ресурси для розвитку сельбищних територій розміщені на землях, які на 

даний час використовуються громадянами під городи.  

Основні вулиці села мають тверде покриття. 

Село Нижня Сироватка електрифіковане.  

Централізоване водопостачання забезпечують 3 артсвердловини з баштами Рожновського. 

Дві з них знаходяться на балансі Нижньосироватської сільської ради (дебіт свердловини - 6 

м
3
/год). Інша знаходиться на балансі Південної залізниці, відомості по ній відсутні. 

Централізоване водопостачання мають 25 садиб. 

Централізована каналізація та водовідведення в с. Нижня Сироватка відсутні. 

Підприємствами, установами, організаціями та населенням використовуються вигрібні ями.  

В с. Нижня Сироватка централізоване теплопостачання відсутнє.  

Теплопостачання до установ села забезпечуються індивідуальними котлами, а саме: 

- сільський будинок культури має котел на альтернативному виді палива (дрова та пелети); 



12 
 

- ДНЗ та сільська ради мають загальну котельню, яка має два котли: 1 на альтернативному 

виді палива, інший – природний газ; 

- приміщення ЗОШ та лікарні опалюються котлами на альтернативному виді палива (дрова 

та пелети). 

- Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Б. Грінченка, ДНЗ (я/с) «Золотий Ключик» та 

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради забезпечені централізованим 

водопостачанням. Гаряче водопостачання забезпечується індивідуально (бойлер). 

Село газифіковано. Із 1796 садиб газифіковано 1356 садиб. Решта населення користується 

індивідуальними газово-балонними установками, а опалення – пічне. 

В с. Нижня Сироватка відсутні очисні споруди, поля фільтрації тощо. 

На території села є об’єкти ЗАТ «Київстар» та об’єкти Вода-фон. 

 

Житловий фонд. Обсяг існуючого житлового фонду складає: 

Тип 

забудови 

К-ть 

квартир 

Всього площа, 

м
2  

(загальна/ 

житлова) 

В т.ч. в аварійному 

стані, тис. м
2 

(загальна/ 

житлова) 

Покинуті тис. 

м
2 

(загальна/ 

житлова) 

Садибна 1769 89853 - - 

Секційна - - - - 

Багатоповерхова 8 403 - - 

 

Показник житлової забезпеченості в селі становить 25,9 м
2
/чол.  

 

Комплексна містобудівна оцінка території села  

Структура земельного фонду відображена у довідці Держкомземагенства, форма №6-зем. 

Працездатне населення с. Нижня Сироватка  складає 328 осіб.  

Оздоровчо-рекреаційний і туристичний потенціал населеного пункту та оточуючих 

територій села відсутній.  

Житловий фонд с. Нижня Сироватка  складається із індивідуальних житлових будинків з 

присадибними ділянками.  

На сьогодні в с. Нижня Сироватка  функціонують:  

- комунальне некомерційне підприємство «Центральна амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради;  

- стоматологічний кабінет та медична аптека ТОВ «Сумський центр здоров’я»; 

- Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Б. Грінченка; 

- ДНЗ (я/с) «Золотий ключик»; 

- сільський будинок культури; 

- 2 сільські бібліотеки; 

- відділення Укрпошти; 

- лікарня ветеринарної медицини; 

- відділення Південної залізниці (станція Сироватка); 

- 2 АТС; 

- храм Тихона Задонського; 

- споживчий ринок с. Нижня Сироватка налічує 15 об’єктів торгівлі із них: 12 магазинів 

продовольчих товарів та 3 промислових, 1 об’єкт громадського харчування.  
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Спеціалізоване медичне обслуговування населення с. Нижня Сироватка  отримує в 

районній лікарні м. Суми. 

Село електрифіковано, частково є централізоване водопостачання та майже повністю 

забезпечене централізованим газопостачанням. 

На території села відсутні такі інженерні мережі: мережа господарської каналізації та 

дощової каналізації. 

В зв’язку з відсутністю каналізаційної мережі населення користується вигрібними ямами з 

септиками  з подальшим вивозом нечистот.  

Санітарна очистка території проводиться самостійно мешканцями села, а  потім по 

договору сільської ради із спеціалізованим підприємством  вивозяться на Великобобрицький 

полігон твердих побутових відходів. Збирання ТПВ здійснюється кожний перший та третій 

понеділок місяця за безконтейнеpним методом, подворові та утилізуються ТОВ 

«Сумижилкомсервіс». 

 

2.2. Аналіз стану довкілля села Нижня Сироватка 

 

Використання земельних ресурсів села Нижня Сироватка 

Відповідно до технічної документації по встановленню меж населеного пункту структура 

використання земель с. Нижня Сироватка становить: 

Площа населеного пункту - 1814,7 га. 

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності та користуванні) – 14,4 га; 

Особисті підсобні господарства - 874,7397 га; 

Ділянки для будівництва та обслуговування житловго будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) - 52,5289 га; 

Ділянки для здійснення не сільськогосподарської підприємницької діяльності – 3,9848 га. 

Заклади, установи, організації: 

- органи державної влади та місцевого самоврядування в т.ч.Нижньосироватська сільска 

рада – 0,3 га; 

- заклади освіти – 7,5 га; 

- заклади культурно-просвітницького обслуговування – 0,4 га; 

- релігійні організації – 0,2192 га; 

- заклади охорони здоров’я – 2,9802 га; 

- заклади торгівлі – 0,3677 га; 

- підприємства з виробництва та розподілу електроенергії - ВАТ "Сумиобленерго" – 0,3393 

га; 

- підприємства харчової промисловості та з перероблених сільськогосподарських продуктів 

– ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Філія «Сумський комбінат 

хлібопродуктів" – 0,2285 га. 

Підприємства та організації транспорту, зв’язку: 

- автомобільного транспорту - Служба автомобільних доріг в Сумській області – 18,7918 га; 

- дороги з твердим покриттям – 10,0 га; 

- дороги без твердого покриття – 103,8089 га; 

- трубопровідний транспорт – 0,0298  га. 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених 

пунктів (які не надані у тимчасове користування) – 626,1712 га. 

Зелені насадження загального користування – 6,0 га. 

Ліси та інші лісовкриті території – 33,00 га. 
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Відкриті заболочені землі – 30,0 га. 

Землі внутрішніх водойм – 15,0 га. 

Кладовища – 14,0 га. 

Сучасне використання земель села направлене на сільськогосподарські потреби жителів 

села, садибну забудову та підприємницьку діяльність різного спрямування. 

Санітарно-екологічний стан села задовільний.  

В даному районі зсувні процеси не зустрічаються. Підтоплення території відсутнє. 

На території села є достатня кількість виробничих територій на яких працюють місцеві 

жителі. Це такі підприємства, як підприємства промислового виробництва:  

1. ТОВ «ПАНДЕОН» використовує земельні ділянки площею 4,012 га для розміщення та 

обслуговування прядильно-ткацького виробництва.  

2. ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИК» використовує земельну ділянку промислового призначення 

площею 0,6106 га; 

3. ТОВ «ІНВЕСТ ФІНАНС СЕРВІС» використовують земельну ділянку площею 2,8010 га 

для розміщення зерносушильного очищувального комплексу;  

4. ТОВ «Антрейд ЛТД» використовує земельну ділянку промислового призначення 

площею 3,2445 га;  

5. Сумська фабрика теслярських виробів (ФОП Золотавіна Н.В.) підприємство займається 

деревообробкою. Використовує земельну ділянку площею 3,6 га; 

6. ТОВ «Сервіснафтогаз» орендує земельну ділянку площею 0,3586 га із цільовим 

призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

7. ФОП Токаренко М.Г. використовує земельну ділянку площею 1,0 га під розміщення 

пункту технічного огляду вантажних автомобілів (за межами населеного пункту, але 

заплановано введення в межі с. Нижня Сироватка). 

У виробництві сільськогосподарської продукції на території об’єднаної територіальної 

громади здійснювали діяльність 8 сільськогосподарських підприємств та 2 фермерських 

господарства:  

- ТОВ «Липоводолинський Райснаб»; 

- ТОВ «Хлібороб»;  

- ТОВ Агрофірма «Родючість»; 

- ТОВ Агрокомбінат «Маяк»;  

- СТОВ «Вікторія»; 

- ТОВ «СП-АРГОС»; 

- ТОВ «Аквітан»; 

- ТОВ АФ «Червоносільська»; 

- ФГ Гордій Мирослав Петрович; 

- ФГ Снісаренко Володимир Вікторович.  

В той же час, територія села відноситься до ареалу впливу від хімічно-небезпечних 

техногенних об’єктів (ВАТ «Сумихімпром»), і знаходиться біля санітарно-захисної зони 

скотомогильника. 

Підвищений рівень електромагнітної енергії радіодіапазону при тривалому впливі на 

організм може викликати ряд порушень з боку нервової, серцево-судинної, ендокринної системи, 

змінення імунобіологічної реактивності, негативно вплинути на потомство, сприяє росту 

специфічних захворювань серед населення. 
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В селі, крім ліній електропередач напругою 10кВ, побутових джерел електромагнітних 

коливань, зони впливу яких в основному не виходять за межі ділянок розміщення, інших джерел 

електромагнітних коливань немає. 

Кладовища знаходяться в межах населеного пункту. 

Природоохоронні території визначаються прибережними захисними смугами вздовж річки 

Сироватка, що протікає у північно-східній стороні вдовж межі села, річечки Крупець, яка 

перетинає село із заходу на схід, озером Безіменним та ставом. 

Зазначені території відносяться до земель водного фонду і можуть перебувати у державній і 

комунальній власності. Планувальні обмеження природоохоронного значення визначаються 

системою прибережних захисних смуг. Господарське використання регламентується дією 

Земельного, Водного Кодексів та постановою КМУ №502 від 13.05.96 р. 

До об’єктів природоохоронного призначення відносяться лісові масиви, які оточують 

населений пункт із північно-західної сторони. 

 

2.3. Визначення проблем і SWOT- аналіз екологічної ситуації 

 

Як показує практика, сьогодні найбільш серйозними проблемами в сфері використання 

територій є пряме нехтування нормами забудови території, ігнорування визначених у 

містобудівній документації, та планах статусу територій, видів його використання, нецільове 

використання території, стихійна, необґрунтована забудова рекреаційних та природоохоронних 

зон, ігнорування містобудівних норм, стандартів вимог щодо суспільних потреб при визначенні 

типів пріоритетного використання територій, що безумовно, буде мати довготривалі наслідки в 

майбутньому.  

Зовнішні чинники: переваги географічного розташування, місце в системі розселення, у 

мережі загальнодержавних і регіональних інженерно-транспортних магістралей, сталі виробничі, 

трудові, культурно-побутові, рекреаційні взаємозв'язки з іншими населеними пунктами. 

В наслідок свого географічного положення, с. Нижня Сироватка має хороший показник 

сукупного індексу транспортно-географічної зручності.  

Дорожнє сполучення з навколишніми населеними пунктами здійснюється дорогами 

загального користування, які проходять в межах с. Нижня Сироватка: 

- обласна автомобільна дорога місцевого значення О-191507 - Низи-Патріотівка; 

- обласна автомобільна дорога місцевого значення О-191511 а/д Суми-Лебедин-Низи-

Верхня Сироватка; 

- поруч населеного пункту проходить автомобільна дорога національного значення Н-12 - 

Суми – Полтава. 

Частково через село проходить залізниця і є станція Сироватка. 

Однією із головних особливостей географічного положення села є також те, що територія 

села оточена сільськогосподарськими угіддями, та з північно-західної сторони лісовими 

масивами, і має значний природно-ресурсний і агропромисловий потенціал.  

Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації села 

Нижня Сироватка, узагальнені результати якого наведені в таблиці 2.3.1. 
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Таблиця 2.3.1. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

Є адміністративним центром 

Нижньосироватської ОТГ 

Територіальні ресурси для розвитку 

сельбищних територій розміщені на землях, які 

на даний час використовуються громадянами 

під городи. 

Село  Нижня Сироватка  електрифіковане  Централізоване водопостачання мають 25 

садиб з загальної кількості 1796 садиб 

В даному районі зсувні процеси не 

зустрічаються. Підтоплення території відсутнє. 

Централізована каналізація та водовідведення в 

с. Нижня Сироватка відсутні. 

В наслідок свого географічного  положення, с. 

Нижня Сироватка має хороший  показник 

сукупного індексу транспортно-географічної 

зручності. 

Централізоване теплопостачання відсутнє. 

Територія села оточена 

сільськогосподарськими угіддями, та з 

північно-західної сторони лісовими масивами, і 

має значний природно-ресурсний і 

агропромисловий потенціал.   

 

 

В с. Нижня Сироватка відсутні  очисні споруди 

стічних вод, поля фільтрації тощо. Всі стічні 

води збираються в тимчасові накопичувачі 

(вигрібні ями тощо) з періодичним 

викачуванням та вивезенням. 

Високий потенціал енергозбереження. Село газифіковано. Із 1796 садиб газифіковано 

1356 садиб. Решта  населення користується 

індивідуальними газово-балонними 

установками, а опалення – пічне. 

Достатня кількість виробничих територій для 

забезпечення місцевого населення робочими 

місцями. 

Оздоровчо-рекреаційний і туристичний 

потенціал населеного пункту та оточуючих 

територій села відсутній. 

Наявний залізничний транспорт, ж/д станція 

Сироватка. 

Лише 10% доріг мають тверде покриття. 

Збільшення загальної кількості населення за 10 

років.  

Територія села відноситься до ареалу впливу 

від хімічно-небезпечних техногенних об’єктів  

(ВАТ «Сумихімпром»), і знаходиться біля 

санітарно-захисної зони скотомогильника. 

 Неналежна очистка стічних вод. 

 Недостатній рівень розвитку комунального 

транспорту 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Наявність біля межі населеного пункту водних 

просторів (р. Сироватка) та на території самого 

села р. Крупець і інших водних об’єктів, 

озеленених територій можна віднести до 

переваг розвитку, оскільки це дає можливість в 

подальшому створити великі рекреаційні зони, 

які є підґрунтям для розміщення оздоровчих та 

туристичних об’єктів. 

Неможливість модернізувати виробничі 

потужності на підприємствах через відсутність 

ресурсів 

Проектом генерального плану запроектовано 

будівництво нової житлової забудови. 

Високий рівень міграції населення з селища 

Проектом передбачається благоустрій та 

озеленення вільної від забудови територій, 

улаштування велодоріжок та тротуарів вздовж 

Зміна гідрологічного режиму, флори, фауни р. 

Крупець, Сироватка, озер та ставків, що 

відносяться до території села внаслідок їх 
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магістральних сільських вулиць з твердим 

покриття 

розчистки та інших гідротехнічних заходів. 

Проектом передбачено також організацію 

зелених проходів вздовж вулиць, які 

створюють єдину систему, своєрідний 

екологічний каркас населених пунктів. 

Високі темпи подальшого зростання вартості 

життя, перш за все, вартості послуг за тепло- та 

енергопостачання. 

Проектом передбачається улаштування 

асфальтобетонного покриття на всіх вулицях, 

що досі не заасфальтовані, а також 

реконструкція і модернізація існуючої мережі 

вулиць та доріг села. 

Значна залежність регіону від зовнішнього 

постачання енергоресурсів 

Проектом передбачається будівництво 

водогону, що охоплює всю територію 

населеного пункту, а також улаштування 

місцевої каналізації. 

Політична нестабільність. 

Проектом передбачається впровадження 

системи роздільного збору, сортування, 

утилізації, подрібнення, польового 

компостування відходів зеленого господарства 

та інших заходів з метою зменшення обсягів 

вивезення та захоронення відходів; 

 

Для створення і підтримки сприятливого 

водного режиму річки і водовідвідних канав в 

межах села та покращення санітарно-

гігієнічного стану, проектом генерального 

плану намічається комплекс заходів по 

регулюванню річки і водовідвідних канав, а 

саме: 

- культуртехнічні роботи: розчистка територій 

заплав від сухостою, хворостин, побутового 

сміття, ліквідація осередків малярійного 

комара; 

- покращення і регулювання водного режиму, 

відведення застійних поверхневих вод, 

проведення заходів по зниженню рівня 

ґрунтових вод, регулярна розчистка і 

поглиблення русел ріки і водовідвідних канав. 

 

Вирішення проблеми збирання побутових 

відходів з запровадженням системи 

роздільного збирання, сортування та утилізації 

сміття; запровадження в дію 

обласної/регіональної Програми поводження з 

ТПВ. 

 

Використання альтернативних джерел 

енергії 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень). 

3.1. Проектні заходи, що спричинять вплив на довкілля. 

Генеральний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого 

рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних 

та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. 

Благоустрій території населеного пункту 

Проектом передбачається благоустрій та озеленення вільної від забудови території, 

улаштування велодоріжок та тротуарів вздовж магістральних сільських вулиць з твердим 

покриття.  

Оскільки не всі вулиці мають тверде покриття, необхідно зробити реконструкцію всіх 

вулиць та виконати роботи по улаштуванню твердого покриття всіх житлових вулиць. 

Всю територію, прилеглу до проїзних частин вулиць необхідно озеленити посівом газонних 

трав багатолітників та посадкою дерев і кущів – створити зону зелених насаджень . Зона зелених 

насаджень створюється вздовж річки Крупець.  

Основні зелені масиви (парки, лугопарки) створюються на базі існуючих незабудованих 

територій, які пропонується озеленити. Озеленені території передбачені на ділянках нового 

житлового будівництва, на території громадських центрів. 

Проектом передбачено також організацію зелених проходів вздовж вулиць, які створюють 

єдину систему, своєрідний екологічний каркас населених пунктів. Крім цього, даним проектом 

розпланування та благоустрій центру села. В прибережній зоні річки Сироватка проектом 

передбачається облаштування пляжної зони. Біля ставка, що знаходиться по вулиці Миру 

передбачено облаштування рекреаційної зони. На цій території проводяться святкові заходи 

мешканців села, тому на цій території необхідно провести роботи по благоустрою. 

Територія навколо Безіменного озера, що знаходиться між вулицями Туманівка та Гора 

являє собою заболочену місцину і не має під’їзду, оскільки знаходиться між садибними 

забудовами по цих вулицях. Цю територію використовують в сухий період року лише для 

сінокосіння власники прилеглих садиб. Для забудови ця територія не придатна. 

В прибережній зоні облаштовуються пляжі з відповідним обладнанням. 

В громадському центрі запроектовано новий парк ім. Харитоненка. 

Вздовж пішохідних доріжок паркових зон для людей похилого віку та інвалідів на кріслах-

колясках і людей з обмеженими можливостями влаштовуються майданчики для відпочинку. 

Територія перед громадськими будівлями озеленюється та облаштовується. 

В громадському центрі та територіях загального користування встановлюються лавки для 

відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. 

В зеленому будівництві можливе використання великої кількості видів та форм дерев, 

чагарників, які нормально розвиваються в умовах села, та мають високі показники декоративних 

якостей.  

Асортимент зелених насаджень повинен бути підібраний з урахуванням природних, 

гідрологічних умов кожної окремої ділянки, функціональних та естетичних умов, що 

пред’являються архітектурно запланованим рішенням, а також біологічної сумісності. 

Для благоустрою села та з метою уникнення забруднення території села та навколишнього 

середовища розробити схему санітарної очистки села з розміщенням майданчиків для 

сміттєзбірників. З метою уникнення зменшення забруднення території села та навколишнього 
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середовища необхідно облаштувати майданчики для контейнерів розподільного збору твердих 

побутових відходів.  

Згідно санітарних норм України, в теплу пору року, тверді побутові відходи мають 

збиратися щоденно. У холодну пору року тверді побутові відходи мають збиратися не менш, ніж 

кожні три дні. 

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та 

лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, 

майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м. 

На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків 

до меж присадибних ділянок із сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м. 

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці 

та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з 

додержанням правил добросусідства. 

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на 

території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з 

законодавством. 

Організація особистого підсобного господарства 

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площа яких для 

нової садибної забудови прийнята - 0,25 га. На присадибній ділянці розміщуються сад, город, 

господарські будівлі, а також гараж, теплиці, сміттезбірник, компостна яма. Господарські 

приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та протипожежних норм. На присадибних 

ділянках дозволяється індивідуальна трудова діяльність. 

Зарезервовані також і інші ділянки для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 62,3594 га та введені в межі ділянки загальною площею 37,9662 га. 

Через село проходять:  

- обласна автомобільна дорога місцевого значення О-191507 - Низи-Патріотівка; 

- обласна автомобільна дорога місцевого значення О-191511 а/д Суми-Лебедин-Низи-

Верхня Сироватка. 

Поруч населеного пункту проходить автомобільна дорога національного значення Н-12 - 

Суми – Полтава. 

Протяжність доріг, які проходять по території с. Нижня Сироватка становить:  

- протяжність доріг комунальної власності - 47,079 км; 

- протяжність доріг державної власності - 12,94 км (із них: у підпорядкуванні 

«Облавтодору» – 8,24 км та «Райватодару» – 4,70км). 

Проектом передбачається улаштування асфальтобетонного покриття  на всіх вулицях, що 

досі не заасфальтовані. 

Напрям та трасування вулиць прийнято у відповідності з існуючим станом села. Ширина 

вулиць в червоних лініях уточнювалась з урахуванням пропозицій щодо генплану та розміщення 

існуючої забудови, а також перспективної забудови села.  

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у вигляді єдиної системи з 

урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності 

транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації 

території і характеру забудови і забезпечує:  

- зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і зоною 

відпочинку;  
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- необхідні швидкості руху;  

- безпеки руху пішоходів і транспортних засобів.   

Напрям та трасування вулиць прийнято у відповідності з основною концепцією 

генерального плану села – максимальним збереженням існуючої вулично-дорожньої мережі з 

приведенням параметрів елементів вулиць до нормативних показників. 

Основні планувальні осі магістральної мережі населеного пункту – це вулиця Сумська і 

Шлях. 

Генеральним планом передбачається розвиток і удосконалення існуючої вуличної мережі та 

доповнення її вулицями нової житлової забудови. Ці вулиці будуть з’єднувати житлову забудову 

між собою, та з основними магістральними вулицями та зовнішніми дорогами, що забезпечить 

зручну транспортну та пішохідну доступність для жителів села. 

Проектом передбачається: 

- улаштування бетонного, асфальтобетонного та інших видів твердого покриття на всіх 

вулицях, що досі його не мають;  

- реконструкція і модернізація існуючої мережі вулиць та доріг села.  

На даний час протяжність доріг комунальної власності - 47,079км, протяжність доріг 

державної власності - 12,94 км  (із них: у підпорядкуванні «Облавтодору» – 8,24км  та  

«Райатодору»  – 4,70км). 

Загальна довжина вулиць на розрахунковий етап становитиме, орієнтовно 83,312 км. 

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до 

рекомендацій ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».  

Водопостачання: 

На території села знаходиться дві діючі свердловини та 8 водонапірних башт. 

Водопостачання здійснюється водопровідною мережею, що охоплює 25 дворів із 1796 існуючої 

забудови. До мережі центрального водопостачання підключені і всі об’єкти соціальної сфери. 

Крім цього на даний час в селі є діючі шахтні колодязі.  

Проектом передбачається будівництво водогону, що охоплює всю територію населеного 

пункту. 

Відповідно до нормативів, даним проектом передбачається будівництво резервної 

артезіанської свердловини з водонапірною баштою, водопровідною насосною станцією (для 

забезпечення вільного напору у всій водопровідній мережі) та резервуаром чистої води. Дебіт 

нового артезіанського вузлу буде розраховано на подальших стадіях проектування. 

Для забезпечення центральним водопостачанням села, даним проектом передбачається 

прокладка суміщеного господарсько-питного і протипожежного водопроводу на всій території, 

яку необхідно здійснити на глибині не менше 1,7м (нижче нормативної глибини промерзання 

ґрунту). Вся проектна водопровідна мережа закільцьовується.  

На закільцьованій об’єднаній водопровідній мережі передбачається установка пожгідрантів 

через кожні 150 м. На тупикових гілках водопроводу, що не перевищують своєю довжиною 200 

м також встановлюються пожгідранти. При довжині гілки водогону більше 200 м встановлено 

пожежні резервуари. 

Гарячим водопостачання всі об’єкти соціальної сфери забезпечуються від 

електронагрівачів. 
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Водовідведення: 

Мережа господарської каналізації в селі відсутня. Каналізація одноповерхової забудови 

передбачалась шляхом улаштування місцевої каналізації, надвірних вбиралень з 

водонепроникним вигребом.  

Каналізування НВК здійснюється компактними установками (КУ). 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», допускається 

застосування локальних систем з очисними спорудами малої каналізації. Для очистки вод при 

децентралізованому каналізуванні потрібно застосовувати фільтруючі колодязі та септики у 

відповідності до ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». 

До решти об’єктів соцкультпобуту запроектовані локальні очисні споруди малої 

каналізації. 

 

Газифікація 

Село газифіковано. До централізованого газопостачання підключено 1356 садиб із 1796 

садиб.  

Проектом генерального плану передбачається газифікація всього села. Для цього даним 

проектом запроектовано мережа газопроводу при розробці схеми інженерних мереж. 

Після повної газифікації всі будівлі будуть переведені на газове опалення. Не виключається 

можливість обладнання будівель котлами, що працюватимуть на твердому паливі.  

Всі об’єкти соціальної сфери підключені до централізованого газопостачання.  

Подальший розвиток системи газопостачання села Нижня Сироватка природним газом, 

намічається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового 

будівництва. 

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій 

споживачів: житлові будинки – для приготування їжі та гарячого водопостачання; джерела 

теплопостачання – як паливо.  

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято 

відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» при наявності в квартирі газової плити та 

газового водонагрівача.  

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних 

закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання 

електроенергії.  

Після повної газифікації всі будівлі будуть переведені на газове опалення. Не виключається 

можливість обладнання будівель котлами, що працюватимуть на твердому паливі.  

Всі об’єкти соціальної сфери підключені до централізованого газопостачання. 

Санітарна очистка села: 

Після затвердження генерального плану села, буде розроблено та затверджено в 

райдержадміністрації схему санітарної очистки села. Відповідно до цієї схеми визначити місця 

розміщення майданчиків для сміттєзбірників.  

Тверді побутові відходи мешканці с. Нижня Сироватка частково утилізують на 

присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. Решта відходів, як побутового, так 

і будівельного сміття, вивозяться та утилізуються на полігон ТПВ. 

Відповідно до вихідних даних, наданих замовником збирання ТПВ здійснюється кожний 

перший та третій понеділок місяця за безконтейнеpним методом, подворово.  
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Зібрані ТПВ вивозяться за межі с. Нижня Сироватка на полігон Сумської міської ради 

(«Великобобрицький полігон ТПВ») та утилізуються ТОВ «Сумижилкомсервіс». 

Полігон ТПВ розташований на відстані 16,3 км (від приміщення сільської ради). 

З метою розвитку системи санітарного очищення генеральним планом пропонується: 

- охоплення усієї території села Нижня Сироватка централізованою планово-регулярною, 

планово-подвірною, планово-поквартирною системою санітарного очищення; 

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового 

компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів 

вивезення та захоронення відходів; 

- облаштування контейнерних майданчиків; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів; 

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою 

запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території сільради і в разі необхідності 

вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного законодавства. 

Нормативний об’єм ТПВ села складає 6246 м
3
/рік, а на перспективу – 7111,8 м

3
/рік  

(відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 11.2 в середньому по населеному пункту з урахуванням 

організацій та установ, маятникової міграції норму накопичування ТПВ приймаємо 1,8 м
3
 на 1 

мешканця). 

Заходи інженерної підготовки території  та вертикального планування 

Проектом виконано вертикальне планування території з нанесенням існуючих висотних 

позначок по осях проїзних частин вулиць, у місцях їх перетину та переломів у подовжньому 

профілі. На території села найменший ухил по вулицях прийнято 5‰, максимальний існуючий  - 

72‰. 

Внаслідок обстеження проектної території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи перспективи розвитку населеного 

пункту визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту 

території, який включає: 

- розчистка русел р. Крупець і струмків, озер та ставків; 

- ліквідація заболоченостей; 

- благоустрій існуючих водойм;  

- організація зони відпочинку; 

- захист території від підтоплення; 

- протиерозійні заходи; 

- рекультивація порушених територій; 

- заходи по усуненню просадних якостей ґрунтів. 

Даний розділ розроблений у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» і 

підтверджує технічну можливість виконання прийнятих в даному генеральному плані 

планувальних рішень. 

Регулювання русла р. Крупець і водовідвідних канав, ліквідація заболоченостей. 

Внаслідок підняття рівня ґрунтових вод, через низьку проточність річки і водовідвідних 

канав в межах населеного пункту спостерігається їх замулення та заболочення заплавних 

територій. 
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Для створення і підтримки сприятливого водного режиму річки і водовідвідних канав в 

межах села та покращення санітарно-гігієнічного стану, даним розділом проекту намічається 

комплекс заходів по регулюванню річки і водовідвідних канав, а саме: 

- культуртехнічні роботи: розчистка територій заплав від сухостою, хворостин, побутового 

сміття, ліквідація осередків малярійного комара; 

- покращення і регулювання водного режиму, відведення застійних поверхневих вод, 

проведення заходів по зниженню рівня ґрунтових вод, регулярна розчистка і поглиблення русел 

ріки і водовідвідних канав. 

Категорично забороняється скидання побутового та промислового сміття і стоків в русла і 

на заплавні водовідвідних канав і водойм. 

Враховуючи мілководність деяких ділянок водойм можуть створюватися передумови для 

розвитку анофелогенних ділянок, площа таких ділянок та місце їх розташування може 

змінюватися кожного року. Всі заболочені ділянки в межах села можуть бути джерелом 

антисанітарії. Передбачено їх ліквідувати шляхом виконання протималярійних заходів, ліквідації 

ділянок заболоченостей і виконання планувальних робіт (влаштування дренажу відкритого або 

закритого типу, та ін. роботи). 

Мокрі відкоси водовідвідних канав рекомендується закріпити залізобетонними плитами, 

сухі відкоси закріпити посівом багаторічних трав. Водопропускні гідротехнічні існуючі споруди 

/ГТС/ підлягають капітальному ремонту або ж реконструкції.  

Загальна протяжність розчистки русел р. Крупець і водовідвідних канав без поглиблення 

дна складає біля 9,85 км. Ліквідацію заболоченостей пропонується виконати на загальній площі 

орієнтовно, 30,0 га, влаштування водовідвідних канав і каналів.  

На розрахунковий період пропонується проведення благоустрою усіх існуючих водних 

об’єктів в межах села з виконанням таких інженерно-технічних заходів і робіт по реконструкції 

водойм: 

- розчистку і поглиблення ложа водойм до відміток природного дна; 

- закріплення мокрих відкосів; 

- реконструкцію гідротехнічних водопропускних споруд. 

Прибережна смуга навколо водоймищ укріплюється посівом багаторічних трав та посадкою 

деревно-кущової рослинності для попередження ерозії ґрунтів. 

Щоб виключити попадання у водоймище забруднень з дощовими водами, які стікають з 

вищерозташованої території, по берегах водойм бажано влаштувати водовідвідні лотки, тощо. 

Крім вищеперерахованих заходів по водоймах даним розділом проекту пропонується 

виконати влаштування зон тихого відпочинку (рибна ловля) на ставках в межах села і біля річки 

Сироватка.  

Водойми потребують оздоровлення і розробки проектів щодо встановлення меж 

прибережних захисних смуг та водоохоронних зон з винесенням їх в натуру. 

Оскільки в с. Нижня Сироватка відсутня дощова каналізація, то відведення дощових та 

талих вод передбачається лотками автомобільних доріг на прилеглу територію та до існуючих 

водовідвідних канав.  

В даному районі зсувні процеси не зустрічаються. Підтоплення території житлової 

території відсутнє, тому проектом не передбачається додаткових заходів щодо інженерної 

підготовки. 
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На всіх забудованих і проектних ділянках, незалежно від функціонального використання, 

пропонується здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого стоку (будівництво 

колекторів дощової каналізації) та вертикальне планування території. 

Рекультивація порушених територій 

Недіюче сміттєзвалище, що знаходиться в східній частині села (район вулиці Урожайна) 

підлягає рекультивації. 

На цій ділянці пропонується виконати рекультивацію, а саме – вертикальне планування 

території з урахуванням підсипки до відміток прилеглих територій з послідуючим озелененням. 

Цю територію, згідно архітектурно-планувального рішення, пропонується освоїти під 

розширення інженерної інфраструктури, а саме перспектива будівництва електростанції на 

сонячних батареях. 

Ділянку необхідно підсипати ґрунтом до планувальних відміток прилеглих територій 

(ґрунтом із котлованів під фундаменти будинків і т.п.). Об'єми ґрунту для підсипки будуть 

визначатися і уточнюватися на наступних стадіях проектування. Рекультивацію виконувати у 

відповідності до нормативів по рекультивації закриття сміттєзвалищ. 

Охорона пам’яток архітектури, історії та археології 

Території пам’яток культурної спадщини – це земельні ділянки пам’ятки в її історичних та 

природних межах. 

Об’єкти історико-культурного призначення на території села, що включені в державний 

реєстр пам’ятників історії і культури, як пам’ятки місцевого значення в селі відсутні. 

Село Нижня Сироватка не входить до Списку історичних населених місць України 

(відповідно до «Списку…», затвердженому Постановою КМУ від 26 липня 2001 р. N 878).  

На території села розміщуються пам’ятки історії, архітектури та археології (лист Сумської 

обласної адміністрації, Управління культури від 11.10.2018р. №16/1688, та додаток до цього 

листа) 

- Братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам по вул. Сумській, 

пам’ятка історії 1957, 1967, 1939–1945, Наказ Міністерства культури України  

 від 18.04.2017 № 322, охоронній №1106-См, занесено до державного Реєстру нерухомих 

пам’яток України; 

- Братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам, вул. Миру,  пам’ятка 

історії 1958,1967, 1939–1945, Наказ Міністерства культури України  від 18.04.2017 № 322, 

охоронний номер 1107-См,  занесено до державного Реєстру нерухомих пам’яток України; 

- Могила Геращенка О.В., який загинув у Афганістані, центральне кладовище, пам’ятка 

історії 1987, 1979–1989, Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.01.1999 № 29,  

рекомендований для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

- Земська школа (в якій жив і вчителював Грінченко Б.Д. –український письменник, філолог 

і етнограф), вул. Миру, б/н, пам’ятка архітектури, історії 1870, 198,8 Розпорядження 

Представника Президента України від 28.12.1992 № 349, охоронний номер 194-См,  

рекомендований для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

- Богодільня, вул. Сумська, 125, пам’ятка архітектури 1880-ті, Рішення Сумського 

облвиконкому від 21.08.1989 № 168 151-См, рекомендований для занесення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України, в т. числі:  -  головний корпус  - охоронний номер 151/1-

См,  флігель - охоронний номер151/2-См; 
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- Тихонівська церква, вул. Сумська, б/н, 1880-ті,  Рішення Сумського облвиконкому від 

21.08.1989 № 168, охоронний номер 152-См, рекомендований для занесення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України; 

- Поселення, північна околиця села, біля птахоферми, пам’ятка археології, ранній залізний 

вік, Розпорядження Представника Президента України  від 19.07.1994 № 227, рекомендований 

для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

Поселення, Північно-західна околиця села, пам’ятка археології, ранній залізний вік, 

Розпорядження Представника Президента України від 19.07.1994 № 227, рекомендований для 

занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Будівництво будівель і споруд с. Нижня Сироватка  здійснювати за проектною 

документацією, розробленою та погодженою в порядку, визначеному законодавством та 

державними нормами. 

Якщо під час проведення земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або 

історичного характеру, забудовник повинен зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї 

доби повідомити про це органи охорони культурної спадщини та органи місцевого 

самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи, згідно з частиною І статті 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» (надалі Закону). 

У відповідності до частини1 ст. 37 Закону будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, 

проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників 

зазначених робіт. 

Під час проектування будь-яких об’єктів с. Нижня Сироватка необхідно залучати фахівців-

археологів з метою виявлення, обстеження, дослідження, фотофіксацію об’єктів археологічної 

спадщини. 

Охорона навколишнього середовища 

Відповідно до «Переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду Сумської 

області в розрізі адміністративних утворень станом на 20.05.2019 р.» Департаменту екології та 

природних ресурсів Сумської ОДА на території с. Нижня Сироватка Сумського району об’єкти 

природного заповідного фонду не створені. 

При будівництві нових містобудівних об’єктів і реконструкції населених пунктів в 

сільській місцевості необхідно забезпечити екологічну безпеку людей, охорону навколишнього 

природного середовища і природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливих викидів, а 

також шкідливих фізичних, хімічних, біологічних впливів на природне оточення.  

Розміщення будь-яких споруд і об’єктів, що не відповідають у повному обсязі всім 

екологічним вимогам і заходам, передбачених у містобудівній документації і висновків 

екологічної експертизи на території сільської ради або населених пунктів не допускається. 

Основою планувальної організації населених пунктів є його планувальний каркас, що 

формується з екологічного каркасу та магістральної вуличної мережі. 

Головними осями та опорними елементами екологічного каркасу села Нижня Сироватка  є 

існуючий ставок, річка Сироватка, річка Крупець, лісові насадження, що оточують населений 

пункт, існуючі та проектні зелені насадження загального користування. 

На основі аналізу екологічної ситуації села Нижня Сироватка  та його околиць, 

запропоновані еколого-містобудівні заходи щодо подальшого розвитку, раціонального 

використання території і забезпечення оптимальних умов проживання (див. Схему планувальних 

обмежень): 
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- планувальна організація території з урахуванням існуючих еколого-містобудівних 

обмежень – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнених 

екзогенними природними процесами ділянок тощо; 

- покращення стану повітряного басейну шляхом: оснащення виробництв новітніми 

пилогазоочисними установками; застосування гідрознепилювання при вантажно-

розвантажувальних роботах; проведення комплексу заходів щодо зменшення викидів 

забруднюючих речовин від транспорту; озеленення території СЗЗ виробничо-комунальних зон; 

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури села шляхом: 

- реконструкції існуючих автодоріг з їх ремонтом, покращенням технічних характеристик, 

благоустроєм, розвитком транспортної 

інфраструктури; 

- організації оптимальних транспортних зв’язків між населеними пунктами, будівництва 

нових ділянок доріг та маршрутів, в тому числі, з урахуванням нових ділянок забудови; 

- забезпечення населення села якісною питною водою шляхом налагодження системи 

централізованого водопостачання (з урахуванням нової забудови) відновлення/будівництво 

свердловин, ВОС, мереж тощо;  

- заборона використання питних вод на технічні потреби; 

- запровадження сучасних методів економії води з забороною використання питних вод для 

технічних цілей;  

- запровадження сучасних технологій водопідготовки (знезалізнення) та модернізації 

водоочисних споруд; 

- організація ЗСО артезіанських свердловин, санітарне облаштування шахтних колодязів; 

- забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з 

існуючої та проектної території (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо); 

- очищення виробничих стоків з подальшим використанням вод в якості технічних; 

- обладнання неканалізованої забудови водонепроникними вигребами з подальшим 

вивезенням стоків на КОС; 

- вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного 

збору та знешкодження побутових відходів; 

- вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного 

збирання, сортування та утилізації сміття; запровадження в дію обласної/регіональної Програми 

поводження з ТПВ;  

- ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ді-лянок, тощо; 

знешкодження та утилізація небезпечних комунально-виробничих відходів (масла, 

батарейки тощо); 

- розробка проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг 

водойм, 

- винесення їх в натурі;  

- планувальна організація прибережних захисних смуг з дотриманням водоохоронного 

режиму та благоустрій з максимальним озелененням (інженерне облаштування існуючої 

житлової забудови, організація зелених та паркових зон, благоустрій берегів, тощо);  

- заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс;  

- благоустрій території кладовищ з дотриманням санітарних правил експлуатації діючих та 

утримання закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 та ДБН Б 2.2-1:2008); 
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- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального користування за рахунок 

створення паркових/рекреаційних зон; 

- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених 

насаджень вздовж вулиць, з використанням пилогазостійких рослин; забезпечення посиленого 

санітарного нагляду за існуючими та створення нових лісових та зелених зон, у тому числі, з 

метою подальшого їх заповідання; 

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист від затоплення, 

берегоукріплення та облаштування набережної ставка, благоустрій пляжних ділянок, захист від 

підтоплення, ліквідація заболоченостей, рекультивація порушених територій, упередження 

протипросадочних заходів; 

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання 

шляхом застосування ефективних установок та технологій, альтернативних джерел тощо; 

- подальший розвиток системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови , 

забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з 

впровадженням нових технологій, які дозволять часткову заміну природного газу на інші види 

палива; 

- дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану газопроводів шляхом 

планувального забезпечення та облаштування технічних коридорів, охоронних зон; 

- подальший розвиток системи електропостачання із забезпеченням ресурсом ділянок нової 

забудови шляхом реконструкції та розширення електричних мереж та обладнання, заміни 

зношених і морально застарілих ділянок, впровадження енергозберігаючих технологій із 

забезпеченнм при цьому екологічного режиму  середовища – влаштування технічних коридорів 

та охоронних зон; 

- санітарний благоустрій села – максимальне забезпечення централізованого 

водопостачання, каналізування, санітарної очистки, асфальтування доріг тощо; 

- санітарне та протишумове озеленення, створення та благоустрій насаджень санітарно-

гігієнічного призначення – зелених насаджень вздовж доріг та на прибудинкових територіях, 

загальний благоустрій території тощо. 

Проектом визначені санітарно-захисні і водоохоронні зони по відношенню до житлових і 

громадських будівель.  

СЗЗ виробничих підприємств, що розташовані в межах населеного пункту житлова та 

громадська забудова не потрапляє. 

Три кладовища знаходяться в межах населеного пункту. В санітарно-захисну зону (СЗЗ) від 

кладовища потрапляє садибна забудова, дитячий садочок та виробничі території. 

За рішенням органів санітарно-епідологічного контролю СЗЗ кладовища може бути 

зменшена за умови централізованого водопостачання району прилеглої території (п. 14.11.4, ДБН 

Б.2.2-12:2018). 

На перспективу проектом пропонується закриття кладовищ з визначенням нового місця для 

кладовищ на території Нижньосироватської сільської ради. 

Нове житлове будівництво в санітарно-захисних зона кладовищ даним проектом не 

передбачається. 

Житлові будинки, що потрапляють в санітарно-захисну зону існуючих кладовищ в 

обов’язковому порядку повинні бути забезпечені централізованим водопостачанням. 
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Система очистки стічних вод від будівель соціальної сфери та громадських будинків на 

перспективу передбачається централізованою з улаштуванням локальних очисних споруд 

біологічної очистки стоків, що відображено в пункті «Водовідведення» цього проекту. 

Для невеликих об’єктів з витратами стоків до 1 м
3
 на добу в піщаних ґрунтах допускається 

застосовувати фільтрувальні колодязі. Основа колодязя повинна бути на 1 м вище рівня 

ґрунтових вод. 

Піщано-гравійні фільтри та фільтрувальні траншеї допускається використовувати при 

витратах стоків до 15 м
3
 за добу у водонепроникних і слабо фільтрувальних ґрунтах при 

найвищому рівні ґрунтових вод, розміщеному на 1 м нижче  лотка відвідної труби. Для 

утворення фільтрувального середовища використовується привізний середньо- і грубозернистий 

пісок. 

При застосуванні будь-якої споруди підземної фільтрації необхідна попередня очистка 

стоків у септиках. 

Умови та місця випуску очищених господарсько-побутових, виробничих стічних вод і 

поверхневого стоку у водні об'єкти, у тому числі облаштування аварійних випусків, слід 

приймати відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами та 

вимог чинного законодавства. 

 

3.2. Прогнозовані зміни стану довкілля. 

До можливих напрямків впливу проектних заходів на навколишнє середовища можна 

віднести атмосферне повітря, водне середовище та земельні ресурси. 

Повітряне середовище. 

Проектом генерального плану передбачено рекультивацію земельної ділянки на якій зараз 

знаходиться недіюче сміттєзвалище. Цю територію, згідно архітектурно-планувального рішення, 

пропонується освоїти під розширення інженерної інфраструктури, а саме перспектива 

будівництва електростанції на сонячних батареях. Діяльність електростанції з вироблення 

електроенергії не передбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в 

атмосферне повітря: сонячні батареї незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих 

речовин, не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі. 

Збільшення викидів в атмосферне повітря можливе при скупченні будівельної техніки 

внаслідок виконання проектних заходів генерального плану. 

Мікроклімат. Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив 

фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє. Зміни мікроклімату, що 

безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності 

(значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження 

(тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, 

деформації земної поверхні) не передбачаються. 

Земельні ресурси. Ґрунти. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не 

відбудуться. Вплив на ґрунтовий покрив відбудеться при будівельних роботах,  прокладанні 

інженерних комунікацій та вертикальному плануванні території. Порушені території підлягають 

рекультивації. 

З огляду на тимчасовий характер впливу та його локальність, вплив приймається як 

допустимий. 
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В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та 

задоволення потреб місцевого населення. Проектом генерального плану передбачається 

виконати рекультивації недіючого сміттєзвалища, а саме – вертикальне планування території з 

урахуванням підсипки до відміток прилеглих територій з послідуючим озелененням. Цю 

територію, згідно архітектурно-планувального рішення, пропонується освоїти під розширення 

інженерної інфраструктури, а саме перспектива будівництва електростанції на сонячних 

батареях. 

Біорізноманіття. Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені 

насадження та деревну рослинність на території села. Також, запроектовано оновити парк ім. 

Харитоненка, з цієї метою проведуть санітарну вирубку дерев.  

Проектні заходи з благоустрою населеного пункту передбачають озеленити прилеглу до 

проїзних частин вулиць посівом газонних трав багатолітників та посадкою дерев і кущів – 

створити зону зелених насаджень. Зона зелених насаджень буде створено також вздовж річки 

Крупець. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах 

проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в 

результаті провадження проектних заходів генерального плану не прогнозується. 

Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. 

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде 

виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами. 

Водне середовище 

Вплив на водне середовище відбудеться при проведенні передбачених проектом 

генерального плану інженерної підготовки та вертикального планування територій. 

Проектні рішення включають в себе: 

- розчистка русел р. Крупець, струмків, озер та ставків; 

- ліквідація заболоченостей; 

- благоустрій існуючих водойм;  

- організація зони відпочинку; 

- захист території від підтоплення; 

- протиерозійні заходи. 

Регулювання русла р. Крупець і водовідвідних канав, ліквідація заболоченостей. 

Внаслідок підняття рівня ґрунтових вод, через низьку проточність річки і водовідвідних 

канав в межах населеного пункту спостерігається їх замулення та заболочення заплавних 

територій. 

Для створення і підтримки сприятливого водного режиму річки і водовідвідних канав в 

межах села та покращення санітарно-гігієнічного стану, даним розділом проекту намічається 

комплекс заходів по регулюванню річки і водовідвідних канав, а саме: 

- культуртехнічні роботи: розчистка територій заплав від сухостою, хворостин, побутового 

сміття, ліквідація осередків малярійного комара; 

- покращення і регулювання водного режиму, відведення застійних поверхневих вод, 

проведення заходів по зниженню рівня ґрунтових вод, регулярна розчистка і поглиблення русел 

ріки і водовідвідних канав. 

Враховуючи мілководність деяких ділянок водойм можуть створюватися передумови для 

розвитку анофелогенних ділянок, площа таких ділянок та місце їх розташування може 

змінюватися кожного року. Всі заболочені ділянки в межах села можуть бути джерелом 
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антисанітарії. Передбачено їх ліквідувати шляхом виконання протималярійних заходів, ліквідації 

ділянок заболоченостей і виконання планувальних робіт (влаштування дренажу відкритого або 

закритого типу, та ін. роботи). 

Загальна протяжність розчистки русел р. Крупець і водовідвідних канав без поглиблення 

дна складає біля 9,85 км. Ліквідацію заболоченостей пропонується виконати на загальній площі 

орієнтовно 30,0 га, влаштування водовідвідних канав і каналів.  

На розрахунковий період проекту пропонується проведення благоустрою усіх існуючих 

водних об’єктів в межах села з виконанням таких інженерно-технічних заходів і робіт по 

реконструкції водойм: 

- розчистку і поглиблення ложа водойм до відміток природного дна; 

- закріплення мокрих відкосів; 

- реконструкцію гідротехнічних водопропускних споруд. 

Прибережна смуга навколо водоймищ укріплюється посівом багаторічних трав та посадкою 

деревно-кущової рослинності для попередження ерозії ґрунтів. 

Щоб виключити попадання у водоймище забруднень з дощовими водами, які стікають з 

вищерозташованої території, по берегах водойм бажано влаштувати водовідвідні лотки, тощо. 

Крім вищеперерахованих заходів по водоймах проектом генерального плану пропонується 

виконати влаштування зон тихого відпочинку (рибна ловля) на ставках в межах села і біля річки 

Сироватка.  

Водойми потребують оздоровлення і розробки проектів щодо встановлення меж 

прибережних захисних смуг та водоохоронних зон з винесенням їх в натуру. 

Оскільки в с. Нижня Сироватка відсутня дощова каналізація, то відведення дощових та 

талих вод передбачається лотками автомобільних доріг на прилеглу територію та до існуючих 

водовідвідних канав.  

В даному районі зсувні процеси не зустрічаються. Підтоплення території житлової 

території відсутнє, тому проектом не передбачається додаткових заходів щодо інженерної 

підготовки. 

На всіх забудованих і проектних ділянках, незалежно від функціонального використання, 

пропонується здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого стоку (будівництво 

колекторів дощової каналізації) та вертикальне планування території. 

Для забезпечення центральним водопостачанням села, проектом генерального плану 

передбачається прокладка суміщеного господарсько-питного  і протипожежного водопроводу на 

всій території, яку необхідно здійснити на глибині не менше 1,7м (нижче нормативної глибини 

промерзання ґрунту). Вся проектна водопровідна мережа закільцьовується. Відповідно до 

нормативів, проектом генерального плану передбачається будівництво резервної артезіанської 

свердловини з водонапірною баштою, водопровідною насосною станцією (для забезпечення 

вільного напору у всій водопровідній мережі)  та резервуаром чистої води.  Дебіт нового 

артезіанського вузлу буде розраховано на подальших стадіях проектування. 

Централізована каналізація та водовідведення в с. Нижня Сироватка відсутні. 

Підприємствами, установами, організаціями та населенням використовуються вигрібні ями. В с. 

Нижня Сироватка відсутні  очисні споруди, поля фільтрації тощо. В зв’язку з відсутністю 

каналізаційної мережі населення користується вигрібними ямами з септиками  з подальшим 

вивозом нечистот. Мережа  господарської каналізації в селі відсутня.  

Проектними заходами передбачається каналізувати одноповерхову забудову шляхом 

улаштування місцевої каналізації, надвірних вбиралень з водонепроникним вигребом.  
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До решти об’єктів соцкультпобуту запроектовані локальні очисні споруди малої 

каналізації. Відповідно до нормативів, за відсутності централізованого водовідведення необхідно 

всю житлову садибну забудову забезпечити фільтруючими колодязями з септиками замість 

вигребів. 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,  допускається 

застосування локальних систем з очисними спорудами малої каналізації. Для очистки вод при 

децентралізованому каналізуванні потрібно застосовувати  фільтруючі  колодязі  та  септики  у  

відповідності  до ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». 
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Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 

№ Чи може реалізація 

планованої діяльності 

спричинити: 

Негативний вплив 
Пом’якшення існуючої 

ситуації 

Так Ймовірно Ні  

Повітря 

1.  Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел  
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

2. Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

пересувних джерел 
+   

Використання технічно 

справного автотранспорту 

та будівельної техніки. 

3. Погіршення якості 

атмосферного повітря  +  

Проведення моніторингу 

забруднюючих речовин 

після затвердження ДДП 

4. Поява джерел неприємних 

запахів 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

5. Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури або ж 

будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів у 

поверхневі води 

 +  

Вплив опосередкований, 

через скид очищених стоків 

вторинними власниками 

(контрагентами, що 

займаються вивезенням та 

очищенням стічних вод). 

Контроль за схемою та 

технологією поводження зі 

стічними водами 

контрагентами (в тому 

числі очищення та скид). 

Запланована система 

централізованого 

водовідведення з 

подальшим очищенням 

стічних вод і їх скидом в 

водний об’єкт 

Потреба в контролі 

технологічного режиму 

очисних споруд, 

періодичного контролю 

складу та обсягу стічних 

вод згідно вимог 

законодавства. 

7. Будь-які зміни якості 

поверхневих вод (зокрема 

таких показників як 

температура, розчинений 

кисень, прозорість, але не 

+   

Дотримання вимог 

законодавства (Водного 

кодексу України) при 

проведенні робіт з 

розчистки русла річки 
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обмежуючись ними) Крупець, а також 

благоустрої існуючих 

водойм на території села. 

8. Значне зменшення кількості 

вод, що використовуються для 

водопостачання населенню 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

9. Збільшення навантаження на 

каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки 

стічних вод 

 +  

Контроль за схемою та 

технологією поводження зі 

стічними водами 

контрагентами (в тому 

числі очищення та скид) 

Запланована система 

централізованого 

водовідведення з 

подальшим очищенням 

стічних вод і їх скидом в 

водний об’єкт. 

10. 

Появу загроз для людей і 

матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою (зокрема 

таких, як паводки або 

підтоплення) 
  + 

Проектом генерального 

плану передбачається: 

- благоустрій існуючих 

водойм;  

- організація зони 

відпочинку; 

- захист території від 

підтоплення 

11. Зміни напрямів і швидкості 

течії поверхневих вод або 

зміни обсягів води будь-якого 

поверхневого водного об’єкту 
 +  

Дотримання вимог 

законодавства (Водного 

кодексу України) при 

проведенні робіт з 

розчистки русла річки 

Крупець, а також 

благоустрою існуючих 

водойм на території села. 

12. Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих 

річок регіону 

 +  

Дотримання вимог 

законодавства (Водного 

кодексу України) при 

проведенні робіт з 

розчистки русла річки 

Крупець, а також 

благоустрою існуючих 

водойм на території села. 

13. Зміни обсягів підземних вод 

(шляхом відбору чи скидів або 

ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів) 

+   

Облік видобутої води. 

Експлуатація 

свердловин відповідно до 

проектних та паспортних 

даних і рішень. 

Обов’язкове дотримання 

лімітів та обсягів 

водокористування. 

Запровадження 

водооборотних циклів. 
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14. Забруднення підземних 

водоносних горизонтів 
 +  

Влаштування 

свердловин відповідно до 

норм законодавства 

(водного кодексу України) 

Відходи 

15. Збільшення кількості 

утворюваних твердих 

побутових відходів 

  + 

Запровадження системи 

роздільного збирання 

побутових відходів. 

Запровадження 

контейнерної схеми 

збирання (з контейнерами 

роздільного збору) 

16. Збільшення кількості 

утворюваних чи накопичених 

промислових відходів ΙV 

класу небезпеки 

 +  

Зберігання відходів у 

відведених місцях. 

Запровадження системи 

роздільного збирання 

відходів. 

Передача відходів тільки 

спеціалізованим 

підприємствам для 

подальшого поводження 

(видалення, утилізації 

тощо)  

17. Збільшення кількості відходів 

Ι – ΙΙΙ класу небезпеки 

  + 

Зберігання відходів у 

відведених місцях.  

Передача відходів тільки 

ліцензованим 

підприємствам для 

подальшого поводження 

(видалення, утилізації 

тощо) 

18. Спорудження еколого-

небезпечних  об’єктів 

поводження з відходами 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

19. Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

Земельні ресурси 

20. Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового шару 

+   

Проектування та 

виконання підготовчих та 

земляних робіт у чіткій 

відповідності до чинних 

норм, правил, стандартів.  

Планування території з 

максимальним 

збереженням існуючого 

ґрунтового шару 

21. Будь-яке посилення вітрової 

або водної ерозії ґрунтів 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

22. Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу  +  

Проектування та 

виконання підготовчих та 

земляних робіт у чіткій 
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відповідності до чинних 

норм, правил, стандартів. 

Планування території з 

максимальним урахуванням 

існуючого рельєфу та 

топографічних 

особливостей місцевості. 

23. Появу таких загроз, як 

землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші 

подібні загрози через 

нестабільність літогенної 

основи або зміни геологічної 

структури 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

24. Суттєві зміни в структурі 

земельного фонду, чинній або 

планованій практиці 

використання земель 

+   

Виконання умов 

законодавства  при зміні 

цільового використання 

земельної ділянки 

25. Виникнення конфліктів між 

ухваленими цілями ДДП та 

цілями місцевих громад 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

26. Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або 

на їх території тощо) 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

27. Зміни у кількості видів рослин 

або тварин, їхній чисельності 

або територіальному 

представництві 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

28. Збільшення площ зернових 

культур або с/г угідь в цілому 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

29. Порушення або деградацію 

середовищ існування диких 

видів тварин 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення 

30. Будь-який вплив на кількість і 

якість наявних рекреаційних 

можливостей 

+   

Проектом генерального 

плану передбачається: 

- благоустрій та 

озеленення вільної від 

забудови територій; 

- улаштування 

велодоріжок та тротуарів 

вздовж магістральних 

сільських вулиць з твердим 

покриття; 

- організацію зелених 

проходів вздовж вулиць, які 

створюють єдину систему, 

своєрідний екологічний 

каркас населених пунктів. 
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В прибережній зоні 

річки Сироватка проектом 

передбачається 

облаштування пляжної 

зони. 

Біля ставка, що 

знаходиться по вулиці 

Миру передбачено об-

лаштування рекреаційної 

зони.  

31. Будь-який вплив на наявні 

об’єкти історико-культурної 

спадщини 

 +  

Проектування та 

будівництво нових об’єктів 

на території села проводити 

за чіткого дотримання умов 

та режимів використання 

об’єктів історико-

культурної спадщини. 

 

32. Інші негативні впливи на 

естетичні показники об’єктів 

довкілля (перепони для 

публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу 

естетично прийнятих місць, 

руйнування пам’ятників 

природи тощо) 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

 

33. Зміни в локалізації, 

розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення 

будь-якої території 

 +  

Створення більш 

комфортних умов 

проживання сільського 

населення, покращення 

інфраструктури  села. 

34. Вплив на нинішній стан 

забезпечення житлом або 

виникнення нових потреб у 

житлі 
+   

Проектом генерального 

плану передбачено 

виділення території під 

будівництво нової 

житловий забудови. Тим 

самим покращити стан 

забезпечення житлом 

населення. 

35. Суттєвий вплив на нинішню 

транспортну систему. Зміни в 

структурі транспортних 

потоків. 
 +  

За умов покращення 

інфраструктури села та 

збільшення населення 

виникне потреба в появі 

комунального громадського 

транспорту. 

36. Необхідність будівництва 

нових об’єктів для 

забезпечення транспортних 

сполучень 
+   

Генеральним планом 

передбачається розвиток і 

удосконалення існуючої 

вуличної мережі та 

доповнення її вулицями 

нової житлової забудови. Ці 
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вулиці будуть з’єднувати 

житлову забудову між 

собою, та з основними 

магістральними вулицями 

та зовнішніми дорогами, 

що забезпечить зручну 

транспортну та пішохідну 

доступність для жителів 

села. 

37. Потреби нових або суттєвий 

вплив на наявні комунальні 

послуги 

+   

Будівництво нової 

житлової забудови 

(збільшення населення) та 

збільшення інфраструктури 

села спричинить появу 

необхідності у нових 

комунальних послугах: 

- централізоване 

опалення; 

- централізоване 

водопостачання та 

водовідведення; 

- комунальний 

транспорт. 

Проектом генерального 

плану передбачено 

провести централізоване 

водопостачання до 

житлових будинків що 

знаходяться в СЗЗ 

сільського кладовища та 

створення майданчиків для 

сміттєзбірників по всій 

території села. 

38. Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для 

здоров’я людей 

 +  

Дотримання вимог 

законодавства при 

проведенні будівельних 

робіт.  

Врахування 

кумулятивних впливів на 

наступних стадіях 

реалізації планованої 

діяльності. 

Екологічне управління та моніторинг 

39. Послаблення правових і 

економічних механізмів 

контролю  в галузі екологічної 

безпеки 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

40. Погіршення екологічного 

моніторингу 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

41. Усунення наявних механізмів 

впливу органів місцевого 

самоврядування на процеси 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 



38 
 

техногенного навантаження 

42. Стимулювання розвитку 

екологічно небезпечних 

галузей виробництва 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

Інше 

43. Підвищення рівня 

використання будь-якого виду 

природних ресурсів 

+   

Використання 

лічильників обсягу 

споживання води.  

Раціональне 

використання земельних 

ресурсів на в межах 

території села.  

Рекультивація 

порушених територій.  

44. Суттєве вилучення будь-якого 

не відновлюваного ресурсу 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

45. Збільшення споживання 

значних обсягів палива або 

енергії 

  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

46. Суттєве порушення якості 

природнього середовища 
  + 

Не потребує заходів 

пом’якшення. 

47. 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 

негативний прямий або 

опосередкований вплив на 

добробут людей 

  + 

Не потребує заходів 

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

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень). 

Екологічні проблеми с. Нижні Сироватка наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

№ 

(рейтинг) 
Проблема 

1 Поводження з відходами. 

2 Не витримані межі  санітарно-захисних зон  

3 Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення 

4 
Низький рівень використання альтернативних джерел енергії та 

впровадження енергоефективних технологій. 

5 Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту 

6 
Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та 

населення 

 

Відходи 

Екологічні проблеми населеного пункту ідентичні екологічним проблемам регіону, перш за 

все це стосується поводження з відходами. Як відомо, в ієрархії поводження з відходами на 

першому місці стоїть запобігання утворенню відходів.  

Збирання ТПВ на території села здійснюється кожний перший та третій понеділок місяця за 

безконтейнеpним методом, подворові та утилізуються ТОВ «Сумижилкомсервіс».  

Тверді побутові відходи мешканці с. Нижня Сироватка частково утилізують на 

присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. Решта відходів, як побутового, так 

і будівельного сміття, вивозяться та утилізуються на полігон ТПВ. Полігон ТПВ розташований 

на відстані 16,3 км (від приміщення сільської ради). 

Для благоустрою села та з метою уникнення забруднення території села та навколишнього 

середовища необхідно розробити схему санітарної очистки села з розміщенням майданчиків для 

сміттєзбірників (відповідно до вимог ДБН Б.2.2-6:2013). З метою уникнення зменшення 

забруднення території села та навколишнього середовища необхідно облаштувати майданчики 

для контейнерів розподільного збору твердих побутових відходів. Згідно санітарних норм 

України, в теплу пору року, тверді побутові відходи мають збиратися щоденно. У холодну пору 

року тверді побутові відходи мають збиратися не менш, ніж кожні три дні. 

Санітарно-захисні межі та охоронні зони 

Проектом генерального плану села визначені санітарно-захисні і водоохоронні зони по 

відношенню до житлових і громадських будівель.  

Відповідно до генерального плану села до СЗЗ деяких виробничих та комунальних 

територій потрапляють житлові будинки.  

Три кладовища знаходяться в межах населеного пункту. В санітарно-захисну зону (СЗЗ) від 

кладовища потрапляє садибна забудова, дитячий садочок та виробничі території. 

За рішенням органів санітарно-епідеміологічного контролю СЗЗ кладовища може бути 

зменшена за умови централізованого водопостачання району прилеглої території (п. 14.11.4, ДБН 

Б.2.2-12:2018). 
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На перспективу проектом пропонується закриття кладовищ з визначенням нового місця для 

кладовищ на території Нижньосироватської сільської ради та заборона підхоронень в межах 

кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс.  

Також передбачається благоустрій території кладовищ з дотриманням санітарних правил 

експлуатації діючих та утримання закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 та ДБН Б 

2.2-1:2008). 

Нове житлове будівництво в санітарно-захисних зонах кладовищ даним проектом 

генерального плану не передбачається. 

Житлові будинки, що потрапляють в санітарно-захисну зону існуючих кладовищ, в 

обов’язковому порядку повинні бути забезпечені централізованим водопостачанням. 

Для виробничих територій з метою зменшення техногенного впливу необхідно здійснити 

заходи по зменшенню санітарно-захисної зони, або зміни її меж (зменшення потужності, зміна 

географічного розташування джерел викидів чи перепрофілювання підприємства). З метою 

моніторингу впливу викидів забруднюючих речовин на здоров’я населення здійснювати 

щорічний моніторинг концентрацій забруднюючих речовин на межах СЗЗ та найближчої 

житлової забудови. 

При плануванні нових виробничих територій необхідно передбачити раціональне їх 

розташування з дотриманням меж СЗЗ. 

Водопостачання та водовідведення. 

Централізоване водопостачання в селі майже відсутнє ( водопостачання мають лише 25 

садиб із 1769).  

Проектом генерального плану передбачено будівництво: 

- артезіанської свердловини (резерв); 

- водопровідної насосної станції; 

- локальних очисних споруд; 

- резервуару чистої води. 

Проектними заходами передбачено влаштування централізованого водопостачання всього 

села перш за все планується підключити райони що знаходяться в санітарних зонах сільських 

кладовищ. Джерелом водопостачання слугуватимуть існуючі три артезіанські свердловини та 

вісім водонапірних башт, а також запроектована резервна свердловина. При прокладанні 

водопровідної мережі необхідний вільний тиск у мережах господарсько-питного, виробничого та 

протипожежного водопроводу необхідно визначати відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013. 

Зокрема, мінімальний вільний тиск у мережі водопроводу для одноповерхової забудови має 

становити не менше ніж 10 м водного стовпа (1 атмосфера), при більшій поверховості будівель – 

на кожен поверх додають ще 4 м (0,4 атм). Відповідний тиск забезпечуватиме новостворена 

насосна станція та резервуар чистої води. 

Склад гідротехнічних споруд та їх кількість визначені в проекті генерального плану, при 

розрахунковій потребі у воді в 1186,49 м
3
/добу. 

Водовідведення та очисні споруди на території села Нижня Сироватка відсутні. 

Каналізація одноповерхової забудови передбачалась шляхом улаштування місцевої 

каналізації, надвірних вбиралень з водонепроникним вигребом.  

Каналізування НВК (школа) здійснюється компактними установками (КУ). 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,  допускається 

застосування локальних систем з очисними спорудами малої каналізації. Для очистки вод при 
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децентралізованому каналізуванні потрібно застосовувати  фільтруючі  колодязі  та  септики  у  

відповідності  до ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». 

До решти об’єктів соцкультпобуту запроектовані локальні очисні споруди малої 

каналізації. 

Визначаючи місце для очисних споруд каналізації, потрібно дотримуватися таких вимог: 

• очисні споруди належить розміщувати щодо найближчих житлових чи громадських 

будівель з підвітряного боку переважного напрямку вітрів у теплу пору року; 

• стічні води після очищення потрібно випускати нижче від населеного пункту за течією 

річки; 

• територія, яку займають очисні споруди, не має підтоплюватися. 

Альтернативні джерела енергії та впровадження енергоефективних технологій 

Село  Нижня Сироватка  електрифіковане. По території  села  Нижня Сироватка  проходять  

ПЛ-10кВ та  ПЛ-0,4кВ. 

Розміщення всіх мереж по відношенню до будинків, споруд, зелених насаджень, їх взаємне 

розміщення повинно бути виконано у відповідності до нормативів. В селі, крім ліній 

електропередач напругою 10кВ, побутових джерел електромагнітних коливань, зони впливу яких 

в основному не виходять за межі ділянок розміщення, інших джерел електромагнітних коливань 

немає. 

Охоронні зони виробничих територій та ЛЕП позначені на «Схемі планувальних обмежень» 

в розділі графічних матеріалів. 

Проектом генерального плану передбачається створення коридорів ЛЕП напругою 10 кВ, 

охоронна зона для яких встановлюється розміром 10 метрів (ПУЕ та Постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних 

мереж»). 

Подальший розвиток села згідно проектних заходів генерального плану передбачає 

розвиток системи електропостачання із забезпеченням ресурсом ділянок нової забудови шляхом 

реконструкції та розширення електричних мереж та обладнання, заміни зношених і морально 

застарілих ділянок, впровадження енергозберігаючих технологій. При цьому обов’язковим є  

забезпечення екологічного режиму  середовища – влаштування технічних коридорів та 

охоронних зон. 

Проектні заходи щодо рекультивації порушених земель передбачають  рекультивувати 

недіюче стихійне сміттєзвалище, що знаходиться в східній частині села. Відповідно до 

архітектурно-планувального рішення рекультивовану ділянку, пропонується освоїти під 

розширення інженерної інфраструктури, а саме перспектива будівництва електростанції на 

сонячних батареях. 

Впровадження енергоефективних технологій відбудеться на етапі прокладання 

централізованого теплопостачання населеного пункту. На даний момент дані про використання 

енергоефективних технологій в селі відсутні. 

 

Викиди в атмосферне повітря 

На території села функціонують виробничі підприємства, що є джерелами  забруднення 

атмосферного повітря, з виділенням нормативних санітарно-захисних зон: 

- ТОВ «ПАНДЕОН» використовує земельні ділянки для розміщення та обслуговування 

прядильно-ткацького виробництва.  

- ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИК» використовує земельну ділянку промислового призначення; 

- ТОВ «ІНВЕСТ ФІНАНС СЕРВІС» використовують земельну ділянку для розміщення 

зерносушильного очищувального комплексу;  

- ТОВ «Антрейд ЛТД» використовує земельну ділянку промислового призначення;  
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- Сумська фабрика теслярських виробів (ФОП Золотавіна Н.В.); 

- ТОВ «Сервіснафтогаз» орендує земельну ділянку площею із цільовим призначенням - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

- ФОП Токаренко М.Г. використовує земельну ділянку площею 1,0 га під розміщення 

пункту технічного огляду вантажних автомобілів.  

У виробництві сільськогосподарської продукції на території об’єднаної територіальної 

громади здійснювали діяльність 8 сільськогосподарських підприємств та 2 фермерських 

господарства:  

ТОВ «Липоводолинський Райснаб»; 

ТОВ «Хлібороб»;  

ТОВ Агрофірма «Родючість»; 

ТОВ Агрокомбінат «Маяк»;  

СТОВ «Вікторія»; 

ТОВ «СП-АРГОС»; 

ТОВ «Аквітан»; 

ТОВ АФ «Червоносільська»; 

ФГ Гордій Мирослав Петрович; 

ФГ Снісаренко Володимир Вікторович.  

Згідно «Схеми існуючих та проектних планувальних обмежень» генерального плану села 

максимальна протяжність санітарно-захисної зони від виробничих територій становить 300 м. 

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

санітарна захисна зона 300 м встановлюється для об’єктів третього класу небезпеки, тобто на 

території села відсутні об’єкти першого та другого класу небезпеки СЗЗ яких більша за 300 м. 

Територія села відноситься до ареалу впливу від хімічно-небезпечних техногенних об’єктів  

(ВАТ «Сумихімпром»), і знаходиться біля санітарно-захисної зони скотомогильника. Також, слід 

зазначити, що на території села є підприємства та комунальні території до СЗЗ яких потрапляють 

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

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи 

врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування. 

Проектні рішення генерального плану 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) проектне 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 генерального 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 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; 

8) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно 

впливають на екологічну обстановку; 

9) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього 

природного середовища; 

10) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів 

об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля. 
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 10.01.2011 № 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 ГП 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- та 

середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.  

Проект генерального плану села Нижня Сироватка передбачає виділення територій під 

виробничі та комунальні потреби. Проект передбачає виділення території  та будівництво таких 

об’єктів: 

- спортивного майданчика; 

- 2 дитячих майданчика; 

- парт ім.. Харитоненка; 

- фермерське господарство; 

- 2 сільськогосподарських виробництва; 

- ринкової площі; 

- спортивної зони; 

- пожежне депо; 

- центру безпеки; 

- зону відпочинку для сільського населення; 

- резервуар чистої води; 

- артсвердловина; 

- водопровідна насосна станція; 

- локальні очисні споруди; 

- пожежні резервувари. 

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. 
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Таблиця 6.1. Оцінка потенційних напрямків впливу на навколишнє середовище та здоров’я 

людей. 

Атмосферне 

повітря 

Викиди в атмосферне повітря відбудуться при будівельних 

роботах (благоустрою території, влаштуванні свердловин, 

будівництво комунальних об’єктів). 

При будівельних роботах джерелами забруднення повітря є 

будівельна техніка від яких в атмосферне повітря надійдуть 

продукти згоряння дизельного палива. 

Після провадження проектних заходів утворяться нові джерела 

викидів забруднюючих речовин. Нові джерела викидів з’являться 

від фермерського господарства і об’єктів сільськогосподарського 

виробництва а також від очисних споруд. Очисні споруди є 

джерелами викидів в атмосферу таких забруднюючих речовин: 

сірководень, аміак, метан, оксиди азоту, вуглецю оксид, 

метилмеркаптан, етилмеркаптан. 

Сільськогосподарські підприємства зазвичай є джерелами 

викидів пилу органічного походження, продуктів роботи дизельних 

двигунів та зварювальних робіт. 

Викиди від фермерського господарства залежать від галузевого 

спрямування підприємства, Сумському регіону характерне 

вирощування птиці, свиней чи великої рогатої худоби. 

Головними забруднюючими речовинами, що надходитимуть в 

повітря від фермерських господарств є: мікроорганізми, аміак, 

сірководень, фенол, альдегід пропіоновий, кислота капронова, 

метилмеркаптани, диметилсульфід, диметиамін, пил хутряний.  

Єдиною забруднюючою речовиною, що має фактор 

канцерогенного потенціалу є бенз (а) пірен. Він потрапить в 

атмосферне повітря разом з продуктами згоряння палива від 

двигунів будівельної техніки та автотранспорту.   

Водні ресурси 

Вплив на водне середовище відбудеться при проведенні 

передбачених проектом генерального плану інженерної підготовки 

та вертикального планування територій. 

Проектні рішення включають в себе: 

- розчистка русел р. Крупець, струмків, озер та ставків; 

- ліквідація заболоченостей; 

- благоустрій існуючих водойм;  

- організація зони відпочинку; 

- захист території від підтоплення; 

- протиерозійні заходи. 

При дотриманні вимог законодавства (водного кодексу України) 

при проведенні робіт на землях водного фонду проектні заходи 

покращать стан прибережної зони річки Крупець, а також озер та 

ставків території  Нижньосироватської сільської ради. 

Другим фактором впливу є запроектоване будівництво очисних 

споруд. Стічні води виробничих територій та стічні комунальні 
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води проходитимуть очистку та скирдуватимуться в річку 

Сироватка. Умови випуску очищених стоків у водоймища повинні 

відповідати вимогам «Правил охраны  поверхностных вод», 

повинні бути погоджені з органами санітарного нагляду та 

органами охорони навколишнього середовища Держрибнагляду. 

Земельні ресурси 

Вплив на земельні ресурси полягатиме в зміні цільового 

використання відведених під виробничу територію ділянок землі 

Нижньосироватської сільської ради. 

Також, під час будівельних робіт та благоустрою території 

запроектовано зрізання рослинного шару ґрунту, який в 

перспективі буде використаний для відновлення порушених земель. 

Геологічне 

середовище 

Вплив при споруджені свердловини полягає у вилученні води, 

що призводить до зменшення її кількості у водоносному горизонті; 

перетворені або порушенні геологічного середовища (підземні 

порожнини); порушенні циркуляції води в геологічному 

середовищі.  

Акустичний вплив 

Під час будівних робіт, від пересування техніки, виконання 

земляних робіт, влаштуванні свердловин,  тощо, виникне додаткове 

шумове навантаження. Після закінченню будівельних робіт шумове 

навантаження повернеться до початкових показників. 

Світлове, теплове 

та радіаційне 

забруднення 

Світлове забруднення навколишнього природнього середовища 

при проведені будівельних робіт та використанні нових будівель та 

споруд відсутнє. Під час будівництва та експлуатації об’єктів 

проектування тепловиділення в кількостях, що може призвести до 

змін клімату та мікроклімату, від об’єкта відсутні. Радіаційне 

забруднення навколишнього природнього середовища при 

експлуатації нових будівель/споруд та будівельних роботах 

відсутнє.  

Для попередження вторинного радіаційного забруднення при 

будівництві необхідно використовувати тільки сертифіковані 

будівельні матеріали та вироби з дотриманням вимог щодо 

контролю вмісту природних  радіонуклідів. 

Флора та фауна Помірний вплив на тваринний світ відбуватиметься за рахунок 

техногенного шуму від будівельної техніки та механізмів, 

автотранспорту.  

Проектом передбачається благоустрій та озеленення території. 

Існуючі зелені насадження максимально зберігаються. 

Природно-

заповідний фонд та 

об’єкти історико-

культурної 

спадщини 

Відповідно до «Переліку територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Сумської області в розрізі адміністративних 

утворень станом на 20.05.2019 р.» Департаменту екології та 

природних ресурсів Сумської ОДА на території с. Нижня 

Сироватка Сумського району об’єкти природного заповідного 

фонду не створені. 

Території пам’яток культурної спадщини – це земельні ділянки 

пам’ятки в її історичних та природних межах. 
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Об’єкти історико-культурного призначення на території села, 

що включені в державний реєстр пам’ятників історії і культури, як 

пам’ятки місцевого значення в селі відсутні. 

Село Нижня Сироватка не входить до Списку історичних 

населених місць України (відповідно до «Списку…», 

затвердженому Постановою КМУ від 26 липня 2001 р. N 878).  

На території села розміщуються пам’ятки історії, архітектури та 

археології (лист Сумської обласної адміністрації, Управління 

культури від 11.10.2018р. №16/1688, та додаток до цього листа). 

Кумулятивний 

вплив 

Будівельні роботи проводитимуться поетапно, суттєвого 

нагромадження будівельної техніки в певному місці не 

передбачено. Нові виробничі території розташовані з урахуванням 

їх санітарно-захисної зони.  

Кумулятивний вплив забруднювачів від інших наявних об’єктів 

та об’єктів, що проектуються, не передбачається. 

 

На основі аналізу екологічної ситуації села Нижня Сироватка та його околиць, 

запропоновані еколого-містобудівні заходи щодо подальшого розвитку, раціонального 

використання території і забезпечення оптимальних умов проживання (див. Схему планувальних 

обмежень): 

- планувальна організація території з урахуванням існуючих еколого-містобудівних 

обмежень – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнених 

екзогенними природними процесами ділянок тощо; 

- покращення стану повітряного басейну шляхом: оснащення виробництв новітніми 

пилогазоочисними установками; застосування гідрознепилювання при вантажно-

розвантажувальних роботах; проведення комплексу заходів щодо зменшення викидів 

забруднюючих речовин від транспорту; озеленення території СЗЗ виробничо-комунальних зон; 

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури села шляхом: 

 реконструкції існуючих автодоріг з їх ремонтом, покращенням технічних 

характеристик, благоустроєм, розвитком транспортної інфраструктури; 

 організації оптимальних транспортних зв’язків між населеними пунктами, 

будівництва нових ділянок доріг та маршрутів, в тому числі, з урахуванням нових 

ділянок забудови; 

- забезпечення населення села якісною питною водою шляхом налагодження системи 

централізованого водопостачання (з урахуванням нової забудови) відновлення/будівництво 

свердловин, ВОС, мереж тощо;  

- заборона використання питних вод на технічні потреби; 

- запровадження сучасних методів економії води з забороною використання питних вод для 

технічних цілей;  

- запровадження сучасних технологій водопідготовки (знезалізнення) та модернізації 

водоочисних споруд; 

- організація ЗСО артезіанських свердловин, санітарне облаштування шахтних колодязів; 

- забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з 

існуючої та проектної території (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо); 

- очищення виробничих стоків з подальшим використанням вод в якості технічних; 
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- обладнання неканалізованої забудови водонепроникними вигребами з подальшим 

вивезенням стоків на КОС; 

- вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного 

збору та знешкодження побутових відходів; 

- вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного 

збирання, сортування та утилізації сміття; запровадження в дію обласної/регіональної Програми 

поводження з ТПВ;  

- ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок, тощо; 

- знешкодження та утилізація небезпечних комунально-виробничих відходів (масла, 

батарейки тощо) шляхом передачі їх спеціалізованим організаціям; 

- розробка проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг 

водойм винесення їх в натурі;  

- планувальна організація прибережних захисних смуг з дотриманням водоохоронного 

режиму та благоустрій з максимальним озелененням (інженерне облаштування існуючої 

житлової забудови, організація зелених та паркових зон, благоустрій берегів, тощо);  

- заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс;-  

- благоустрій території кладовищ з дотриманням санітарних правил експлуатації діючих та 

утримання закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99, ДБН Б 2.2-1:2008); 

- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального користування за рахунок 

створення паркових/рекреаційних зон; 

- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених 

насаджень вздовж вулиць, з використанням пилогазостійких рослин; забезпечення посиленого 

санітарного нагляду за існуючими та створення нових лісових та зелених зон, у тому числі, з 

метою подальшого їх заповідання; 

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист від затоплення, 

берегоукріплення та облаштування набережної ставка, благоустрій пляжних ділянок, захист від 

підтоплення, ліквідація заболоченостей, рекультивація порушених територій, упередження 

протипросадочних заходів; 

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання 

шляхом застосування ефективних установок та технологій, альтернативних джерел тощо; 

- подальший розвиток системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови , 

забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з 

впровадженням нових технологій, які дозволять часткову заміну природного газу на інші види 

палива; 

- дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану газопроводів шляхом 

планувального забезпечення та облаштування технічних коридорів, охоронних зон; 

- подальший розвиток системи електропостачання із забезпеченням ресурсом ділянок нової 

забудови шляхом реконструкції та розширення електричних мереж та обладнання, заміни 

зношених і морально застарілих ділянок, впровадження енергозберігаючих технологій із 

забезпеченням при цьому екологічного режиму  середовища – влаштування технічних коридорів 

та охоронних зон; 

- санітарний благоустрій села – максимальне забезпечення централізованого 

водопостачання, каналізування, санітарної очистки, асфальтування доріг тощо; 
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- санітарне та протишумове озеленення, створення та благоустрій насаджень санітарно-

гігієнічного призначення – зелених насаджень вздовж доріг та на прибудинкових територіях, 

загальний благоустрій території тощо. 

Проектом визначені санітарно-захисні і водоохоронні зони по відношенню до житлових і 

громадських будівель.  

СЗЗ виробничих підприємств, що розташовані в межах населеного пункту житлова та 

громадська забудова не потрапляє. 

Три кладовища знаходяться в межах населеного пункту. В санітарно-захисну зону (СЗЗ) від 

кладовища потрапляє садибна забудова, дитячий садочок та виробничі території. 

За рішенням органів санітарно-епідологічного контролю СЗЗ кладовища може бути 

зменшена за умови централізованого водопостачання району прилеглої території (п. 14.11.4, ДБН 

Б.2.2-12:2018). 

На перспективу проектом пропонується закриття кладовищ з визначенням нового місця для 

кладовищ на території Нижньосироватської сільської ради. 

Нове житлове будівництво в санітарно-захисних зона кладовищ даним проектом не 

передбачається. 

Житлові будинки, що потрапляють в санітарно-захисну зону існуючих кладовищ в 

обов’язковому порядку повинні бути забезпечені централізованим водопостачанням. 

Система очистки стічних вод від будівель соціальної сфери та громадських будинків на 

перспективу передбачається централізованою з улаштуванням локальних очисних споруд 

біологічної очистки стоків, що відображено в пункті «Водовідведення» цього проекту. 

Для невеликих об’єктів з витратами стоків до 1 м3 на добу в піщаних ґрунтах допускається 

застосовувати фільтрувальні колодязі. Основа колодязя повинна бути на 1 м вище рівня 

ґрунтових вод. 

Піщано - гравійні фільтри та фільтрувальні траншеї допускається використовувати при 

витратах стоків до 15 м3 за добу  у водонепроникних і слабо фільтрувальних ґрунтах при 

найвищому рівні ґрунтових вод, розміщеному на 1 м нижче  лотка відвідної труби. Для 

утворення фільтрувального середовища використовується привізний середньо- і грубозернистий 

пісок. 

При застосуванні будь-якої споруди підземної фільтрації необхідна попередня очистка 

стоків у септиках. 

Умови та місця випуску очищених господарсько-побутових, виробничих стічних вод і 

поверхневого стоку у водні об'єкти, у тому числі облаштування аварійних випусків, слід 

приймати відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами та 

вимог чинного законодавства. 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що с. Нижня Сироватка  на даному етапі має 

достатній природно-ресурсний потенціал для життєдіяльності та розвитку. З метою охорони й 

оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд 

планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через 

дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю 

території, місцевого самоуправління.  

 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:  

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, що 

дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище, а також перенесення окремих 

джерел шкідливого впливу, які межують з житловою забудовою, у глибину виробничих 

майданчиків, та в подальшому узгодити в установленому порядку з органами санітарного 

епідеміологічного контролю скорочення розміру нормативних санітарно-захисних зон;  

- на територіях підприємств розташованих в межах населеного пункту пропонується 

передбачити здійснення виробництва, яке буде відноситись до IV та V класу шкідливості із 

дотриманням санітарно-захисної зони розміром 100 та 50 м відповідно;  

- розроблення проектів організації санітарно-захисних зон нових промислових територій 

у комплексі з проектом будівництва підприємств з першочерговою реалізацією заходів, 

передбачених у генеральному плані;  

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та 

житловою забудовою).  

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується:  

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів  водопостачання  та 

водовідведення (каналізування) шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій 

з енергозбереження;  

- коригування транспортної схеми; покращення дорожнього покриття вуличної мережі; 

(детальніше див. розділ «Транспорт»);  

- розширення зелених смуг вздовж автодоріг з високою інтенсивністю транспортних 

потоків для зниження ступеню пилового забруднення;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

 

Щодо охорони водного басейну:  

- розроблення спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної 

містобудівної документації щодо визначення прибережної захисної смуги водних об’єктів, 

відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України, із проведенням планувальної 

організації та благоустрою даних територій;  

- здійснення екологічного оздоровлення водних об’єктів с. Нижня Сироватка за рахунок 

проведення гідротехнічних заходів;  

- розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової каналізації;  

- будівництво системи централізованого комунального водопостачання щодо 

забезпечення населеного пункту питною водою;  
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- дотримання режиму у межах першого поясу зони санітарної охорони (зони суворого 

режиму) підземних джерел водопостачання (свердловин);  

- буріння нової свердловини з облаштуванням станції водо підготовки (за необхідністю);  

- проведення реконструкції існуючих мереж водопроводу та водовідведення;  

- застосування локальних очисних споруд каналізації закритого типу з дотриманням 

параметрів санітарно-захисних зон від 15 до 35 метрів в залежності від визначеної потужності 

локальних очисних споруд повної біологічної очистки.  Остаточні розміри санітарно-захисних 

зон та потужності очисних споруд будуть конкретизовані на подальших стадіях проектування 

та за рахунок здійснення спеціалізованої проектної документації;  

- обладнання не каналізованої житлової забудови фільтруючими колодязями  із 

септиками з подальшим вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди 

побутової каналізації.  

 

Стосовно охорони ґрунтів:  

- проведення геохімічного обстеження території с. Нижня Сироватка;  

- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація 

програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг 

вивозу твердих побутових відходів;  

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населених пунктів з уточненням 

першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового 

виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану території;  

- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ 

кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення;  

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі.  

 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та 

електромагнітне забруднення):  

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.  

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до вулиць та 

залізниці територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних 

зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та 

дотримання санітарних розривів, згідно ДБН Б.2.2-12:2018 (п.10.7.7).  

Проектом передбачається створення коридорів ЛЕП напругою 10 кВ, охоронна зона для 

яких встановлюється розміром 10 метрів (ПУЕ та Постанова Кабінету Міністрів України від 

04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»).  

Ландшафтно-планувальні заходи:  

- формування планувальної структури території с. Нижня Сироватка з урахуванням 

особливостей ландшафту;  

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень 

у межах населеного пункту;  

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) виробничих та комунальних об’єктів;  

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи моніторингу 

навколишнього середовища.  
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Протипожежні вимоги 

При розробці генеральних планів враховувалися вимоги пожежної безпеки відповідно до 

розроблених Міністерством внутрішніх справ України «Правилами пожежної безпеки 

України» і ДБН Б.2.2-12:2018. 

Оскільки на території с. Нижня Сироватка відсутнє пожежне депо, то даним проектом 

запроектовано три пожежних депо. Одне пожежне депо запроектовано в центрі села на два 

автомобілі, відповідно ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 15.1. Дане пожежне депо буде розміщено в 

громадському центрі населеного пункту. Ще одне пожежне депо  на одну автомашину 

запроектовано по вулиці Сумській на в’їзді  із м. Суми. Третє пожежне депо  на одну 

автомашину запроектовано по вулиці Шлях на виїзді  із села на с. В. Вистороп.  Це 

обумовлено досить великою протяжністю населеного пункту, а відповідно до п.15.1.3 ДБН 

Б.2.2-12:2018 - виїзд пожежно-рятувального підрозділу не більше ніж 3 км у функціональних 

зонах населених пунктів по дорогах загального користування для міст та селищ. Одне із 

запроектованих трьох пожежних депо необхідно забезпечити резервним пожежним 

автомобілем (ДСТУ 8767:2018). 

Всі запроектовані пожежно-рятувальні депо ІІІ типу. Водопостачання кожного пожежно-

рятувальні депо забезпечити за І категорією. Електропостачання всіх пожежно-рятувальниз 

депо необхідно запроектувати за І категорією надійності. 

Пожежні депо укомплектувати пожежними рукавами довжиною до 250 метрів для 

можливості подачі води з водопровідної мережі для заповнення пожежних резервуарів.  

На територіях всіх пождепо передбачається будівництво пожрезервуарів. 

Площі територій кожного пождепо складає 0,32 га. 

На існуючих і проектних закільцьованих водопровідних мережах передбачено установку 

пожгідрантів відповідно до нормативних вимог (через кожні 150м). Відстань від проїзної 

частини дороги до осі пожгідрантів не повинна перевищувати 2,5 м, а відстань від стін 

будівель та споруд до об’єднаних водопроводів, на яких встановлено пожгідранти повинна 

бути не менше 5-ти метрів; 

До свердловин  та водонапірних башт передбачені автомобільні під’їзди з твердим 

покриттям з розворотним майданчиком (розміри в плані 12,0х12,0 м) для зручності 

заправлення водою пожежних машин;  

Існуючі та проектні водонапірні башти пристосувати для відбору води пожежно-

рятувальною технікою з улаштуванням під’їздів з твердим покриттям з розворотними 

майданчиками (розміри в плані 12,0х12,0 м) для зручності заправлення водою пожежних 

машин;  

В кінці тупикових вулиць передбачені розворотні майданчики з розмірами в плані 

12,0х12,0 м; 

В тих районах села, де неможливо виконати закільцювання водопроводу проектом 

передбачено будівництво пожрезервуарів з улаштуванням до них під’їздів з твердим 

покриттям з розворотними майданчиками (розміри в плані 12,0х12,0 м) для зручності 

заправлення водою пожежних машин; 

Прокладку водопроводу здійснювати на відстані не ближче 5 метрів від будівель та 

споруд; 

На вулицях та проїздах, що мають ширину менше 5,5 метрів запроектовані роз’їздні 

майданчики (відповідно до п.6.1.27 і п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 
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Всі будівлі та споруди населеного пункту необхідно обладнати системами 

протипожежного захисту, захисту від прямих потраплянь блискавки і вторинних її проявів 

(п.1.2 розділу V «Правил пожежної безпеки в Україні» - НАПБ А.01.001-2014; п. 5.8, додатки 

А та Б ДБН В.2.5-56:2017 «Системи протипожежного захисту»; додат. А, Розділ 8 ДСТУ Б 

В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту 

будівель і споруд»); 

Всі  житлові та громадські будівлі розміщені з дотриманням протипожежних відстаней;  

Будівлі та споруди виробничих територій знаходяться на нормативній  відстані від 

житлової забудови; 

При існуючому та  новому будівництві необхідно дотримуватися протипожежних 

відстаней від лісових масивів  20, 50, 100 метрів відповідно від листяного, змішаного та 

хвойного лісу; 

При будівництві автостоянок  для легкового транспорту необхідно дотримуватися 

відстаней відповідно до будівельних норм (п.10.8.8, табл. 10.6, ДБН Б.2.2-12:2018). 

Централізоване водопостачання забезпечують 3 артсвердловини з баштами 

Рожновського. 

Дві з них знаходяться на балансі Нижньосироватської сільської ради (дебіт свердловини 

- 6 м
3
/год). Інша знаходиться на балансі Південної залізниці, відомості по ній відсутні. 

На виробничих і громадських територіях– поз. 19, 20, 32, 43, запроектовані 

артсердловини (проектна і резервна) з насосними станціями та пожрезервуари, для 

забезпечення цих територій власним, не пов’язаним з селом, водопостачанням. Схему 

прокладки водопровідних мереж на цих територіях необхідно буде розробити за окремим 

проектом на подальших стадіях проектування. 

Крім цього, для забезпечення населеного пункту на розрахунковий період запроектовано 

ще одна  резервна артсвердловина, одна водонапірна башта, водопровідна насосна станція 

(для забезпечення вільного напору у водопровідній мережі не менше 10 метрів) та резервуар 

чистої води. До всіх цих водозабірних споруд передбачені під’їзди з розворотними 

майданчиками, з облаштуванням на них твердого покриття (ущільнений щебінь, гравій тощо). 

Біля ставка, річки Сироватка і річки Крупець, що протікає через село запроектовано 

пірси з під’їздом до них та розворотними майданчиками (розміри в плані 12,0×12,0 м) з 

улаштуванням на них твердого покриття для зручності заправлення водою пожежних машин. 

Для забезпечення під’їздів пожежно-рятувальної техніки до будівель та споруд будь-якої 

пори року всі ґрунтові дороги необхідно укріпити ущільненим щебенем, гравієм тощо. 

Запроектована нова ринкова площа забезпечується двома в’їздами, а надалі, при 

детальному плануванні необхідно передбачити майданчики для стоянки автотранспорту. 

Ширина проїзної частини всіх вулиць в проекті прийнята 5,5-7,0 метрів. На всіх 

житлових вулицях проектом передбачається улаштування асфальтобетонного покриття. 

Для отримання нормативної протипожежної відстані від будинків, будівель і споруд 

північної частини села до лісової ділянки хвойних порід необхідно виконати вирубку частини 

дерев смугою шириною, яка забезпечить 100-метрову відстань до цього лісового масиву. 

Забезпечення  будівництва пожежних депо та забезпечення його майном, необхідним для 

діяльності згідно з генеральними планами  і  проектами детального планування покладається 

на органи місцевого   самоврядування,  замовників,  забудовників  населених пунктів та інших 

об'єктів, згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року №508, 
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якою затверджено «Положення про державну пожежну охорону» та статті 97 Кодексу 

цивільного захисту України. 

Земельні ділянки пожежних депо, складів і гаражів-стоянок для спецформувань  

Державної пожежної охорони не підлягають забудові іншими об'єктами та спорудами.  

 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння ведемо у відповідності ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Розрахункова чисельність жителів в населеному пункті -3951 чоловік. 

Розрахунок ведемо відповідно до табл.3 (від 1 тис. чол. до 5тис. чол. включно). 

Враховуючи те, що відповідно до табл.4 жодна будівля (житлова та громадська) в 

даному населеному пункті не перевищує  своїм об’ємом 1 тис. м
3
,  приймаємо витрати води на 

зовнішнє пожежогасіння 10 л/с. 

Маємо: 

- кількість одночасних пожеж – 1; 

- витрати води на 1 пожежу – 10 л/с; 

- час гасіння пожежі - 3 години. 

10×3600×3=108000 л або 108 м
3
.  

Жодна будівля та споруда виробничих підприємств, що розташовані на території села не 

перевищують своїм об’ємом 10000 м
3
. 

Відповідно п.6.2.4, табл. 5, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди» для виробничих будівель маємо: 

- ступінь вогнестійкості – ІІІа; 

- категорія будівлі – В; 

- кількість одночасних пожеж – 1; 

- витрати води на 1 пожежу – 20 л/с; 

- час гасіння пожежі - 3 години. 

20×3600×3=216000 л або 216 м
3
.  

Оскільки максимальний об’єм будівлі на виробничій території не перевищує 10000м
3
, то 

відповідно п.8.1, табл. 4, ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» на 

внутрішнє пожежогасіння  такої будівлі необхідно 2 струмені по 5 л/сек. Для будівлі із 

ступенню вогнестійкості ІІІа час гасіння складає 60 хвилин, для будівлі  із ступенню 

вогнестійкості ІІ – 120 хвилин.  Отже, маємо: 

2×5×60×60= 36000 л або 36 м
3
 (ІІІа ступінь вогнестійкості); 

2×5×12×60= 72000 л або 72 м
3
 (ІІ ступінь вогнестійкості). 

Загальний об’єм резервуарів  складає:  

108м
3
+ 216 м

3
 + 72 м

3
 =396 м

3
 

Приймаємо два резервуари загальним об’ємом  500 м
3 

 в кожному місці установки. 

Розрахунок резервуарів чистої води: 

Об'єднані системи централізованого питного та протипожежного водопостачання в 

населеному пункті при кількості жителів 3470 осіб (3951 особи на перспективу), що в них 

постійно проживають слід відносити до II категорії (ДБН В.2.5-74:2013, п. 8.4.) 

Відповідно до п. 12.4, табл. 37 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення», розрахунковий час на відновлення водопостачання для даного 

населеного пункту складає 8 годин. 
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Розрахункові добові витрати води (на перспективу) на господарсько-побутові потреби 

становлять 1186,49 м
3
. 

Маємо: 1186,49 ÷ 24×8= 395,5 м
2 

.  

Розрахунковий об’єм  води на гасіння 1  пожежі складає 396 м
3
. 

Приймаємо об’єм резервуара чистої води 900 м
3
   

(395,5 +396 =791,5 м
3
). 

 

Основні техніко-економічні показники Генерального плану 

 

Ч.ч. Назва показника 
Одинця 

виміру 
Існ. стан 

Етап 

15-20р. 

1 Населення  тис. осіб 3,470 3,951 

2 
Територія в межах 

населеного пункту, всього: 
га 1749,27 1822,06 

 
у т.ч.: житлової забудови, 

всього 
га 52,5289 73,5985 

 садибної га 52,5289 73,5985 

 багатоквартирної га - 0,5677 

 
Громадської забудови, 

всього 
га 11,3994 12,464 

 Виробничої, всього га 15,8552 106,854 

 Комунальної, всього га 14,0 14,0 

 
Технічної інфраструктури, в 

т.ч. зв’язку, обленерго 
га 0,3393 0,3393 

 Комерційного використання га 0,3677 0,931 

 
Транспортної 

інфраструктури, всього 
га 132,6305 137,908 

 
у т. ч. вулично-дорожньої 

мережі 
га 132,6007 137,908 

 
Ландшафтно-рекреаційної 

та озелененої, всього 
га 39,0 80,684 

 
у т.ч. загального 

користування 
га 6,0 47,684 

 
Лісів і лісовкритих 

територій 
га 33,0 33,0 

 
дач та садівницьких 

товариств, парки, сквери 
га - - 

 
Природно-заповідного 

фонду, всього 
га - - 

 Водних поверхонь га 15,0 15,0 

 
Сільськогосподар-ських 

угідь 
га 874,7397 1346,2964 

 Заболочені землі га 30,0 30,0 

 Інші території га 3,9848 3,9848 

3 Житловий фонд, всього К-ть 1777 1881 
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квартир 

 
Розподіл житлового фонду 

за видами забудови: 
   

 садибна 

тис.м
2
 

К-ть 

квартир 

89,853 

1769 

129,85 

1855 

 багатоквартирна » 
0,403 

8 

2,563 

26 

 

Середня житлова 

забезпеченість населення 

загальною площею 

м
2
/чол. 26,0 33,5 

 
Вибуття житлового фонду, 

всього: 

 
       -           - 

 непридатного  тис.м
2
 - - 

4 
Об’єкти громадського 

обслуговування: 
   

 загальноосвітні школи  
тис. 

місць 
0,500 0,500 

 дошкільні заклади « 0,101 0,101 

 лікарня ліжок 15 15 

 амбулаторія Об’єкт - 1 

 

 

 

пожежні депо, всього 

Об’єкт/ 

пожежних 

автомоб. 

 

- 

 

2/3 

 

5 

Вулично-дорожня мережа 

та транспорт населеного 

пункту 

   

 
Довжина вулиць і доріг, 

всього 
км 60,019 83,312 

 
у т. ч. для сільських вулиць і 

доріг усіх категорій 
» 47,079 70,372 

 
Щільність вулиць і доріг, 

всього 
км/км

2
 

60,019 

1,326007 

83,312 

1,37908 

 
у т. ч. для сільських вулиць і 

доріг усіх категорій 
» 

60,019 

1,326007 

83,312 

1,37908 

 

Довжина подвійного шляху 

сільського пасажирського 

транспорту, всього 

км 13,004 13,004 

 у т. ч. автобуса  13,004 13,004 

 

Щільність мережі 

наземного пасажирського 

транспорту 

км/км
2
 

13,004 

0,16255 

13,004 

0,16255 

6 Інженерне забезпечення:    

 Водопостачання     

 

Сумарний відпуск води (без 

врахування води на 

виробничі потреби) 

тис.м
3
 на 

добу 
0,0012 1,18649 
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Потужність головних 

споруд водопроводу 
» 

 

Відповідно до 

розрахунку 

 Протяжність водопроводу км 3,083 78,147 

 Каналізація 
тис.м

3
 на 

добу 
- 1,18649 

 Електропостачання     

 
Сумарне споживання 

електроенергії 

МВт 

годин/рік 
70,237 78,150 

 
Потужність джерел 

покриття електроенергії 
кВА 4097 4550 

 
Довжина ПЛ-0,4 кВ  

Довжина ПЛ-10 кВ 
км 

74,876 

40,52 

74,876 

40,52 

 

7 

Інженерна підготовка та 

захист території 
   

 
Захист території від 

затоплення 
га - - 

 
Регулювання русел  

рік/ водойм 
км/га - 9,85/6,46 

 
Освоєння заторфованих і 

заболочених територій 
га - 30,0 

 Дощова каналізація км - - 

 
Очисні споруди дощової 

каналізації 
Одиниць - - 

8 
Санітарне очищення 

території 
   

 
Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. 

м
3
/добу 

0,6246 0,71118 

 Сміттєпереробні заводи Одиниць - - 

 Полігони  Одиниць - - 

 
Звалища (за межами 

населеного пункту) 
Одиниць - - 

 

Скотомогильники 

(за межами населеного 

пункту) 

Одиниць 

(га) 
- - 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення  

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної 

планованої діяльності. 

Планувальні рішення прийняті в проекті генерального плану проведено з урахуванням 

варіантів можливого розміщення проектних будівель та споруд, та техніко-економічних 

обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-

економічного розвитку с. Нижня Сироватка. 

У разі незатвердження документа державного планування, а саме генерального плану 

території, та відмови від реалізації будівництва запроектованих об’єктів, що проектуються, 

призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та України загалом, а також 

збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних 

(найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший 

стабільний розвиток села є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення 

екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та 

погіршення ландшафту в цілому. 

 

8.1. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки 

Під час підготовки звіту зі стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а 

також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування 

проектних будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із 

особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам 

України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору 

екологічної ситуації; 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної 

документації. 

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля 

Розділі 4 Даного звіту, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та 

стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя 

населення. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

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

Згідно з проведеним аналізом прогнозованого впливу на довкілля, визначено, що під час 

погодження проекту генерального плану території с. Нижня Сироватка з метою будівництва 

проектних будівель та споруд очікується допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у 

сфері поводження з відходами. Значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 

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

компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 

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

своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, вживає заходів для їх усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України. 

Програма екологічного моніторингу буде розроблена на час будівництва та експлуатації 

виконаних відповідно до проекту генерального плану будівель, споруд, комунікаційних мереж. 

Програма моніторингу складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету, 

ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього періоду виконання проектних 

рішень генерального плану с. Нижня Сироватка. 

Моніторинг включає (але не обмежується) наступними етапами: 

1. Вибір параметрів навколишнього природнього 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 з громадськістю, 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. 

7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 

коригування в разі необхідності. 

 

Внутрішній моніторинг 

Загальне управління організацією робіт по виконанню природоохоронних заходів у 

відповідності до вимог законодавчих і нормативних документів покладається на замовника 

документа державного планування – Нижньосироватську сільську раду або уповноваженого ним 

посадової особи.  

Повсякденний контроль за станом будівельного обладнання і технічних заходів по 

запобіганню забруднення навколишнього середовища здійснюється силами уповноважених 

Нижньосироватською сільською радою осіб, що відповідальні за проектні заходи виконання яких 

може призвести до забруднення навколишнього середовища. 
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Зовнішній моніторинг 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкта силами органів державного 

нагляду, місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань. 

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 у відповідності до вимог 

безпеки, що встановлені на промисловому чи комунальному об’єкті. 

Нижньосироватська сільська рада зобов’язується публікувати на власному сайті копії 

результатів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в 

рамках моніторингу, не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання їх оригіналів. 

  



9.1 Моніторинг на етапі реалізації рішень генерального плану. 

О
б
’є

к
т
 

м
о
н

іт
о
р

и
н

г
у
 

Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Періодичність Хто проводить моніторинг Індикатори результативності 

1 2 3 4 5 

П
о
в

іт
р

я
 

Вміст забруднюючих 

речовин у вихлопних газах 

автотранспортних засобів 

1 раз на рік 

Призначена 

Нижньосироватською 

сільською радою 

відповідальна особа за ОНС 

на базі станцій технічного 

Обслуговування 

Відповідність: статті 9,10, 17 

ЗУ Про охорону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 28.04.2017 

ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 

4277:2004 

Концентрації 

забруднюючих речовин на 

межі СЗЗ виробничих 

територій та кладовищ 

1 раз на рік 
Представники 

Держпродспоживслужби 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

Ґ
р

у
н

т
и

 

Стан ґрунтів, порушених 

при виконанні 

запроектованих заходів 

1 раз на рік 

Державна установа 

«Сумський обласний 

лабораторний центр» 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

В
ід

х
о
д
и

 

Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Відповідно до плану 

перевірок та позапланово 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники 

органів місцевого 

самоврядування та місцевих 

громадських організацій 

Відповідно до визначених 

законодавством умов 

зберігання відходів 
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1 2 3 4 5 

Р
о
сл

и
н

н
и

й
 т

а
 

т
в

а
р

и
н

н
и

й
 с

в
іт

 
На межі будівельних 

майданчиків 
Щоденно 

Призначена 

Нижньосироватською 

сільською радою 

відповідальною особою за 

ОНС 

Відсутність порушень меж 

будівельних майданчиків та не 

потрапляння будівельної 

техніки і сміття на прилеглі 

території з природними 

комплексами 

С
о
ц

іа
л

ь
н

е 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Населення 
Не менше 2 разів на рік і 

за потреби 

Уповноважена особа щодо 

консультацій з громадськістю 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

Громадські організації Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша 

уповноважена особа 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

ЗМІ Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені сторони Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша 

уповноважена особа 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 
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9.2 Моніторинг після реалізації рішень генерального плану. 

О
б
’є

к
т
 

м
о
н

іт
о
р

и
н

г
у
 

Параметр, що підлягає 

моніторингу 
Періодичність Хто проводить моніторинг Індикатори результативності 

1 2 3 4 5 

П
о
в

іт
р

я
 

Вміст забруднюючих 

речовин у вихлопних газах 

автотранспортних засобів 

1 раз на рік 
Станції технічного 

обслуговування 

Відповідність: статті 9,10, 17 

ЗУ Про охорону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 28.04.2017 

ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 

4277:2004 

Концентрації 

забруднюючих речовин на 

межі СЗЗ виробничих 

територій та кладовищ 

1 раз на рік 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

Ґ
р

у
н

т
и

 

Стан ґрунтів, порушених 

при виконанні 

запроектованих заходів 

1 раз на рік 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 
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В
ід

х
о
д
и

 

Місця тимчасового 

зберігання відходів 

Відповідно до плану 

перевірок державних 

органів влади та 

позапланово.  

Відповідно до внутрішніх 

процедур контролю та 

моніторингу 

Акредитована лабораторія 

відповідно до атестату про 

акредитацію. 

Представники 

Держпродспоживслужби, 

Державної екологічної 

інспекції, представники 

органів місцевого 

самоврядування та місцевих 

громадських організацій 

Умови зберігання відходів мають 

відповідати вимогам ЗУ «Про 

відходи». 

 

Відповідність 

встановленим гранично 

допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин. 

С
о
ц

іа
л

ь
н

е 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Населення Не менше 2 разів на рік і 

за потреби 

Уповноважена особа щодо 

консультацій з громадськістю 

Нижньосироватської сільської 

ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

Громадські організації Щоразу за потребою Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Нижньосироватської 

сільської ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

ЗМІ Щоразу за потребою Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю 

Нижньосироватської сільської 

ради 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені сторони Щоразу за потребою Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Нижньосироватської 

сільської ради 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 

 

  



10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Даний розділ не розглядається, адже планована діяльність не здійснюватиме 

понаднормованого впливу на довкілля. Рівні впливів не перевищують відстані до меж сусідніх 

держав. 

Транскордонні наслідки від реалізації проекту детального плану не передбачаються. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення містобудівної документації 

«Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка, Сумський 

район, Сумська область», їх потенційний вплив на довкілля та здоров’я населення. 

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності генеральний план 

населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної 

для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного пункту. 

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної 

територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад, зміст генерального плану населеного пункту» проектні 

рішення генерального плану розробляються на  період від 15 до 20 років (розрахунковий період), 

а строк дії генплану не обмежується. 

Рішення генерального плану використовується сільською радою і виконавчим органом при 

здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема, при: 

 - підготовці пропозиції щодо встановлення та зміни меж населеного пункту; 

 - розробленні місцевих містобудівних програм соціально-економічного розвитку 

населеного пункту; 

 - підготовки рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок фізичними та 

юридичними особами, а також щодо можливості зміни використання та забудови земельних 

ділянок; 

 - прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення 

реконструкцій, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування 

територій; 

 - розробленні завдань на проектування соціальної, інженерної та транспортної 

інфраструктури; 

 - підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою 

території населеного пункту, грошової оцінки земель населеного пункту та землевпорядної 

документації; 

 - прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) надання у власність чи в 

користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування 

незалежного від форм власності; 

 - узгодження питань щодо забудови та іншого використання територій спільних інтересів 

із територіальними громадами суміжних адміністративно-територіальних одиниць; 

 - установлені на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для 

містобудівних потреб. 

Проект генерального плану с. Нижня Сироватка Сумського  району Сумської області  

розроблений на підставі: 

- Договору  №14-2018 про виконання робіт; 

- Рішення Нижньосироватської сільської ради про розроблення проекту  генерального 

плану  с. Нижня Сироватка  від 23.02.2018 року; 

- Завдання на проектування генерального плану села Нижня Сироватка; 

- Листа Сумської  обласної державної адміністрації «Про урахування державних інтересів 

при розробленні проекту генерального плану села». 
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Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань 

забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 до розділу 5).  

Проектні рішення генерального плану розробляються на безстроковий період. 

Вибір і обгрунтування цілей стратегічного розвитку села є ключовим етапом у розробці 

генплану населеного пункту. В якості головної мети виступає стабільний розвиток села та 

поліпшення якості життя громадян. Важливим напрямком планування є розвиток обєктів 

відпочинку, формування рекреаційних зон. Найважливішим стратегічним напрямком являється 

створення сприятливого середовища життєдіяльності населення на основі підвищення якості та 

рівня життя.  

Вище зазначене передбачається досягти шляхом: 

 - реформування системи житлово-комунального господарства; 

 - поліпшення якості дорожньої мережі і роботи пасажирського транспорту. 

Генеральний план території пов’язаний з іншими документами державного планування: 

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»; 

- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 

року; 

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року; 

- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року; 

- Схема планування території Сумської області; 

- Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумського 

району на період до 2020 року. 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що с. Нижня Сироватка  на даному етапі має 

достатній природно-ресурсний потенціал для життєдіяльності та розвитку. З метою охорони й 

оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і 

технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів 

України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого 

самоуправління. 

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної 

планованої діяльності. 

У разі незатвердження документа державного планування, а саме генерального плану 

території, та відмови від реалізації будівництва запроектованих об’єктів, що проектуються, 

призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та України загалом, а також 

збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних 

(найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший 

стабільний розвиток села є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення 

екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та 

погіршення ландшафту в цілому 

Згідно з проведеним аналізом прогнозованого впливу на довкілля, визначено, що під час 

погодження проекту генерального плану території с. Нижня Сироватка з метою будівництва 

проектних будівель та споруд очікується допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у 

сфері поводження з відходами. Значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 

При затвердженні документа державного планування планована діяльність не призведе до 

утворення безповоротних втрат (наслідків) для довкілля чи здоров’я населення.. Прогнозовані 
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напрямки впливу провадження планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення наведені 

в матеріалах даного Звіту. 

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

компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 

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

своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, вживає заходів для їх усунення. 

Програма екологічного моніторингу буде розроблена на час будівництва та експлуатації 

виконаних відповідно до проекту генерального плану будівель, споруд, комунікаційних мереж.  

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього періоду виконання проектних 

рішень генерального плану с. Нижня Сироватка. 
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