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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 детальний план 

території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального 

призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, 

мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови 

чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. 

Замовником розробки проекту детального плану «Детальний план території біля заводу 

«Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)» є Управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради.  

Проект ДДП розроблений відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території». 

Основними завданнями створення індустріального парку є:  
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- організація сучасних виробничих потужностей на основі інноваційних та 

конкурентоспроможних технологій;  

- створення нових робочих місць та, відповідно, скорочення рівня безробіття;  

- забезпечення умов зростання добробуту й купівельної спроможності населення;  

- створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва; 

- забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності на період створення, 

облаштування та функціонування індустріального парку;  

- розвиток інженерно-транспортної та логістичної інфраструктури міста;  

- підвищення експортного потенціалу місцевих підприємств; 

- зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Створення та функціонування індустріального парку «Суми» сприятиме реалізації 

Державноїстратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема вирішенню 

наступних цілей та задач: 

- підвищення  рівня конкурентоспроможності регіонів; 

- підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів; 

- підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів; 

- створення умов для продуктивної праці населення; 

- формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та 

просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України. 

Створення індустріального парку «Суми» відповідає основному документу, що регулює 

розвиток м. Суми – «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 – 2020 роки» та сприяє реалізації наступних цілей та 

пріоритетів: 

- введення нових високотехнологічних виробництв та модернізації виробничих 

потужностей;  

- поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва, в т.ч. місцевих товаровиробників; 

- покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу міста. 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план 

території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)» будо складено Заяву 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано повідомлення про 

оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО проекту ДПТ в ЗМІ, а саме: 

- Газета «Ярмарок» № 42 (976) від 17.10.2019 року; 

- Газета «Панорама» № 42 (1088) від 16.10.2019 року. 

Заяву про визначення обсягу СЕО було розміщено на сайті Сумської міської ради 

https://smr.gov.ua (в розділі: Документи – Містобудівна документація – Проектна містобудівна 

документація доступно за посиланням: https://www.smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-

dokumentatsiya/proektna-mistobudivna-dokumentatsiia.html). 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної 

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

  

 

  

https://www.smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/proektna-mistobudivna-dokumentatsiia.html
https://www.smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/proektna-mistobudivna-dokumentatsiia.html
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1.1. Аналіз документа державного планування 

Містобудівна документація ««Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район 

індустріального парку «Суми»)». 

Детальний план території розроблено згідно технічній документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, яку затверджено Рішенням Сумської міської ради від 27 грудня  2017 року 

№ 2958-МР «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності в м. Суми на території Сумської міської ради Сумської області (в 

районі заводу «Центроліт»)». 

Розмір земельної ділянки – 17,5284 га. 

Кадастровий номер 5910136600:03:006:0036. 

Цільове призначення: 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Основні містобудівні вимоги до освоєння території індустріального парку: 

- дотримання положень затвердженої документації - генерального плану міста та плану 

зонування території при розміщенні будівель і споруд, трасування проектних вулиць та проїздів 

із дотриманням їх ширини в межах червоних ліній та резервуванням відповідних площ; 

- забезпечення нормативних санітарно-захисних зон; 

- виконання комплексного благоустрою та озеленення території. 

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  Поява нових джерел викиду в 

атмосферне повітря від 

новостворених підприємств та 

збільшення автотранспорту в 

районі розміщення проектної 

ділянки. 

Значний вплив 

автотранспорту. Розташування 

поряд автомобільної дороги 

державного значення зумовлює 

надмірне накопичення 

автотранспорту біля меж 

території планування, що є 

джерелами викиду в 

атмосферне повітря  вихлопних 

газів. 

 

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 

базового рівня. 

Визначення цільових 

показників вмісту небезпечних 
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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 Створення нових суб’єктів 

водоспоживання та 

водовідведення. 

 

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 

на 20 відсотків (до базового 

року) скиду недостатньо 

очищених стічних вод. 
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Земельні ресурси Вплив на ґрунтовий покрив 

при будівельних роботах, 

антропогенна трансформація 

рельєфу внаслідок планування 

території. 

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 Господарська діяльність 

призведе до утворення нових 

джерел відходів промислового 

та побутового характеру. 

 

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. 

 

Цільовий аналіз 

При проведенні цільового аналізу формується перелік цілей з охорони довкілля, у тому 

числі здоров’я населення, і здійснюється подальший аналіз проекту ДДП на відповідність цим 

цілям. 

Перелік цілей з охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, необхідних для 

проведення цільового аналізу формуються на етапі визначення обсягу СЕО. 

На етапі складання звіту про СЕО проводиться аналіз основних елементів проекту ДДП на 

його відповідність цілям з охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення. Якщо проект ДДП 

включає певні заходи, важливо оцінити відповідність цих заходів цілям з охорони довкілля, у 

тому числі здоров’я населення. 
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Таблиця 1.2. Аналіз відповідності визначених цілей охорони довкілля, у тому числі 

здоров’я населення з основними елементами проекту ДДП. 

Цілі з охорони довкілля, у тому числі 

здоров’я населення 
Проект ДДП 

1. Запобігання забруднення водних ресурсів. Всі адміністративні та побутові будівлі 

забезпечуються водопостачанням та 

каналізовані. 

Відведення поверхневих дощових і поталих 

вод на ділянці здійснюється по лотках проїзної 

частини автодоріг та відкритих водовідвідних 

лотках в закриту систему водовідведення з 

підключенням в існуючу систему зливової 

каналізації по вул. Ковпака, а також по 

спланованій поверхні землі, з урахуванням 

природної інфільтрації ґрунту. 

Поверхневі води перед скиданням в 

каналізацію до рівня нормативних показників 

очищаються кожним учасником індустріально 

парку самостійно та відводяться до дощової 

каналізації. 

2. Відновлення земель, порушених під час 

підготовчих та будівельних робіт. 

Проектом передбачається благоустрій та 

озеленення території. Площа вільна від 

забудови та проїздів озеленюється, на цій 

території облаштовуються газони. 

Зелені насадження розташовані на всій 

території земельної ділянки. 

Існуючі зелені насадження, які не 

пошкоджені та являють собою цінність для 

поліпшення мікроклімату і є декоративною 

прикрасою ділянки, максимально зберігаються. 

Благоустрій та озеленення території буде 

розроблено робочим проектом 

3. Безпечне поводження з відходами При здійсненні діяльності запровадити 

роздільне збирання відходів. За можливості 

максимально використовувати відходи як 

вторинну сировину. 

При робочому проектуванні в технологічних 

процесах підприємств індустріального парку 

передбачити використання вторинних ресурсів, 

оборотних циклів речовин та енергії, 

мінімізацію утворення відходів. 

4. Запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. 

Для забезпечення пожежної безпеки 

проектом передбачається проїзди для 

пожежних машин до всіх будівель та споруд. 

Всі будівлі та споруди розміщуються з 
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дотриманням нормативних протипожежних 

відстаней між ними. 

5. Збереження культурної спадщини Будівництво будівель і споруд на території 

детального проектування 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. 

6. Дотримання законодавства у сфері охорони 

атмосферного повітря. 

За планом зонування території м. Суми, 

затвердженим рішенням Сумської міської ради 

від 06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження 

містобудівної документації «План зонування 

території міста Суми», вказана територія 

відноситься до виробничої зони промислових 

підприємств ІV-V класу шкідливості, що 

утворюють навколо себе нормативну 50 - 100-

метрову санітарно-захисну зону. 

Найближча житлова забудова розташована 

на відстані близько 1 км – в південно-східному 

напрямку. 

Найближчий водний об’єкт розташований на 

відстані близько 400 м в південно-східному 

напрямку – безіменне озеро. 
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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. Географічне розташування та кліматичні особливості території Сумської області 

Сумська область утворена 10.01.1939 р. та розташована на північному сході України (з 

півночі на південь протяжність області складає 200 км, із заходу на схід – 170 км). 

На півночі та сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями 

Російської Федерації; на півдні та південному сході – з Полтавською та Харківською областями 

України; на заході – з Чернігівською областю України. 

В області налічується 18 адміністративних районів, 15 міст (з них 7 – обласного 

підпорядкування: Суми, Конотоп, Шостка, Охтирка, Глухів, Ромни, Лебедин), 20 селищ міського 

типу, 1455 сільських населених пунктів. Щільність населення – 0,0454 тис. осіб на 1 км
2
. 

Розташована у межах двох природних зон – лісостепової та поліської. Гідрографічна 

мережа області, яка вся належить до басейну ріки Дніпро, порівняно густа: на 5 кв. км площі 

припадає 1 км річок. Річкова мережа Сумської області включає одну велику річку - Десну, що 

протікає по межі Сумської та Чернігівської областей на ділянці завдовжки 37 км та 6 середніх рік 

–Сейм, Клевень, Сулу, Псел, Хорол і Ворсклу, загальна довжина яких у межах Сумської області 

801 км. Крім того, в області налічується 1536 малих річок загальною довжиною 7182 км. 

Найбільшою у Сумській області є система Десни. Вона займає в межах області площу 

10860 км
2
, або 45,6% її території. На басейни систем Сули, Псла та Ворскли приходиться 

відповідно 4440 км
2
, 5580 км

2
 та 2970 км

2
, або 18,0%, 23,4% та 12,5% території Сумської області. 

Поверхня Сумської області являє собою хвилясту рівнину, яка розсічена долинами рік, 

ярами та балками, і має нахил с північного сходу на південний захід. Це підтверджують 

напрямки русел рік. На території Сумської області можна виділити три геоморфологічні області - 

Поліську низовину, Полтавську рівнину та Середньоросійську височину. 

Поліська низовина займає крайню північну частину Сумщини. Це - знижена рівнинна 

територія, на якій переважають піщані, супіщані та суглинкові відклади річкового та водно-

льодовикового походження. Близько половини площі Поліської низовини в межах Сумської 

області припадає на долину р. Десна. Заплава Десни, яка має ширину 1-4 км, зайнято луками, 

заплавними водоймами, чагарниками і лісами. Далі від русла знаходиться перша надзаплавна 

тераса, яка різким уступом заввишки 5-15 м піднімається над заплавою р. Десни. Ширина її від 2 

до 5 км. Абсолютні висоти Поліської низовини в межах Сумської області коливаються від 110м 

на заході до 240м на межирічах східної частини району. Відносні висоти в межах конкретних 

невеликих територій рідко перевищують 10 м. 

На Полтавській рівнині знаходиться центральна та південно-західна частина області. З 

півночі Полтавська рівнина обмежена р. Сейм, а на півдні та заході виходить за межі області. Це 

помірно почленована рівнина, висота якої 200 м над рівнем моря. Для Полтавської рівнини 

характерні великі вирівняні межиріччя. Значна почленованість рельєфу характерна в основному 

для правих берегів річок - Сули, Псла, Ромену. 

Східна і північно-східна частина області розташована на південно-західних схилах 

Середньоруської височини. Це найбільш підвищена, порізана ярами, балками і долинами рік 

частина області. Відносна висота горбів досягає 50-60 м. Абсолютні висоти горбів 200-240 м. 
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Північніше с. Грабовське Краснопільського району знаходиться найвища відмітка області – 246 

м. 

Загальна площа лісів лісового фонду області складає 461,4 тис. га, з них вкриті лісовою 

рослинністю 442,9 тис. га. Тваринний світ області вирізняється багатоманітним видовим 

складом. Область має значні мисливські угіддя, що сприяє розвитку мисливського та 

рибальського туризму. Природно-заповідний фонд області налічує 275 заповідних територій та 

об'єктів на загальній площі 177,03 тис. га, у тому числі природний заповідник, два національних 

природних парка, регіональний ландшафтний парк, заказники, пам'ятники природи, 

дендрологічний парк, ботанічні сади, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, заповідні 

урочища, які займають 7,428% території області. 

Серед корисних копалин найбільш важливе значення має паливно-енергетична сировина – 

нафта, природний газ, конденсат, торф, частка яких перевищує половину усіх ресурсів 

мінерально-сировинної бази. Область досить багата також на неметалеві корисні копалини: 

фосфорити, кам'яну та калійну солі, сірку, кварцити, крейду, гіпс, вапняки, мергель, скляні піски, 

вогнетривкі та тугоплавкі глини, мінеральні фарби (в основному вохра), будівельні піски і 

камінь. 

Клімат області формується під впливом температури повітря, опадів, сонячної радіації, 

повітряних мас, циркуляції атмосфери, підстилаючої поверхні, рельєфу. Вся територія області 

знаходиться в помірному поясі помірно континентального клімату. Рівнинний характер поверхні 

території області сприяє вільному просуванню атлантичних, арктичних і континентальних 

повітряних мас. 

Середня річна температура повітря в 2018 році становила 7,5–9,00, що на 2-2,50 вище за 

річну норму. Найвища температура повітря 32-34,50 зареєстрована в серпні – на початку вересня, 

найнижча 20-270 морозу – у лютому. 

Річна сума опадів склала на переважній території області 506-644 мм, що близько до норми, 

на півдні та сході 454-470 мм або 77-78% річної норми. 

2.2. Аналіз стану довкілля та здоров’я населення Сумської області 

2.2.1 Атмосферне повітря 

Протягом 2018 року в атмосферне повітря Сумської області викинуто 20,77 тис. т 

шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 2,2% або на 0,44 тис. т більше 

порівняно з попереднім роком. За даними Державної служби статистики України Сумська 

область за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами викидів знаходить на 16 місці по Україні, тобто входить у 10 найчистіших областей 

держави. 

У 2018 році відбулося збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел у порівнянні з 2017 на 2,2% або на 0,4 тис. т. Збільшилися 

обсяги викидів наступних речовин: 

 сполуки азоту (на 0,04 тис. т або на 1,2%), 

 діоксид та інші сполуки сірки (на 0,4 тис. т або на 12,7%), 

 аміак (на 0,07 тис. т, на 24,5% ), 

 метан (на 0,6 тис. т або на 19,8 %). 

Зменшено обсяги викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок на 302,1 т або 

91,% до рівня 2017 року, оксиду вуглецю – на 347,8 т або 93,1% до рівня 2017 року. 
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У структурі промислового потенціалу області більшість викидів забруднюючих речовин 

припадає на екологічно небезпечні виробництва наступних галузей: добування сирої нафти та 

природного газу - 2,5 тис. т або 12,1%, виробництво хімічних речовин – 3,41 тис. т або 16,4%, 

постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 5,49 тис. т або 26,4%, 

збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів - 1,6 тис. т або 7,6% від 

загальних викидів стаціонарними джерелами по області. 

Найбільшими забруднювачами повітря Сумської області у 2018 році були такі 

підприємства: Сумське ЛВУМГ – 2,42 тис. тонн або 11,7% ; ТОВ «Сумитеплоенерго» – 2,64 тис. 

тонн або 12,7%; ПАТ «Сумихімпром» – 3,32 тис. тонн або 16,0%; НГВУ «Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» – 2,05 тис. тонн або 9,9%.  

За даними Головного управління статистики у Сумській області у містах та районах, де 

розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря області (НГВУ «Охтирканафтогаз», 

ПАТ «Сумихімпром») спостерігаються найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря: м. Суми 

- 8,38 тис. тонн, Охтирський район – 1,77 тис. тонн, Роменський район -1,95 тис. тонн, Сумський 

район – 3,06 тис. тонн.  

2.2.2. Водні ресурси 

Основним джерелом водопостачання у Сумської області є підземні води Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну Дніпро у межах басейнів 

чотирьох приток: Десни, Сули, Псла, Ворскли. Підземні води використовуються за допомогою 

артезіанських свердловин для централізованого водопостачання населення у містах і селах, а 

також для водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств. 

Річки області слугують джерелом технічного водопостачання промислових підприємств у 

різних містах області, а також зрошення присадибних ділянок садівничих товариств та земель 

сільськогосподарських підприємств. 

Для задоволення виробничих та господарських потреб області у воді у 2018 р. з 

поверхневих та підземних джерел забрано 91,90 млн м
3
 води, у т. ч. поверхневої – 49,29 млн м

3
, 

підземної – 42,61 млн м
3
. 

Населення та галузі економіки Сумської області на даний час не мають проблем щодо 

споживання води у кількісному відношенні. Загальний забір підземної (питної) води у 2018 році 

склав 42,61 млн м
3
 її експлуатаційних запасів, а використання поверхневої води становило 52,27 

млн м
3
 поверхневого стоку, що сформувався на території області. 

Найбільшими споживачами свіжої води в області є підприємства житлово-комунального 

господарства (42,85%), промисловості (19,61%) та сільського господарства, у т. ч. ставково-

рибне господарство (35,89%).  

Перед водокористувачами, насамперед, підприємствами житлово-комунального 

господарства у містах області, стоїть проблема реконструкції водогінних та каналізаційних 

мереж, з причини зношеності яких досягли великих масштабів втрати свіжої води при її 

транспортуванні. Майже у всіх комунальних підприємств втрати води при транспортуванні 

сягають близько 30%. 

У промисловості найбільш водоємкими є такі галузі: хімічна – 12,83%; енергетика – 0,91%; 

машинобудівна – 2,13%; харчова – 3,3%. 

В області досить актуальне питання водовідведення. Переважна більшість очисних споруд 

не забезпечують ефективної очистки стічних вод, особливо на підприємствах житлово-

комунального господарства. Ефективно працюють лише очисні споруди у містах Глухів та 

Охтирка.  
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У 2018 році у порівнянні з попереднім роком об’єм скиду стічних вод у поверхневі водні 

об’єкти зменшився на 1,17 млн м
3
 або 2,5%. До поверхневих водних об’єктів у області було 

скинуто 23,12 млн м
3
 забруднених стічних вод, що на 0,09 млн м

3
 більше, ніж у 2017 році (23,03 

млн м
3
). Об’єм забруднених стічних вод без очистки зменшився – 0,065 млн м

3
, проти 0,071 млн 

м
3
. Кількість нормативно очищених стічних вод зменшився з 1,962 млн м

3
 у минулому році до 

1,89 млн м
3
 у звітному. Це пояснюється значним погіршенням стану очисних споруд в житлово-

комунальних господарствах. У 2018 році скинуто 21,02 млн м
3
 нормативно-чистих (без очистки), 

що менше ніж у 2017 році на 1,19 млн м
3
 або 5,4%. 

Більшість сільських населених пунктів не мають централізованого водопостачання і для 

питних потреб використовують ґрунтові води, які на значній частині території області залягають 

на невеликій глибині (до 5-10 м), внаслідок чого зазнають забруднення мінеральними та 

органічними сполуками. Ці води часто не відповідають вимогам, які пред’являються до питної 

води. Території з несприятливими умовами формування ґрунтових вод питної якості знаходяться 

насамперед на півночі області (у зоні Полісся), на широких пласких вододілах у Конотопському, 

Буринському та Недригайлівському районах та у долинах найбільших рік області. 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

епідемічних ускладнень серед населення області, які були пов’язані з безпечністю та якістю 

питної води у 2018 році не зафіксовано. 

Протягом 2018 року спеціалістами управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства, а також міськрайонних, районних, міжрайонного та міського 

управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області здійснювалися 

заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах централізованого та 

децентралізованого водопостачання на об’єктах нагляду та в населених пунктах області. 

Всього було перевірено 38 об’єктів централізованого та 9 - децентралізованого 

водопостачання, у т. ч. з застосуванням лабораторного контролю питної води на відповідність 

ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною». 

Під час здійснення заходів державного нагляду за дотриманням вимог санітарних норм та 

гігієнічних нормативів в сфері забезпечення господарсько-питного водопостачання, забезпечення 

населення питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4.171-10) було відібрано 

проби води питної на 341 об’єкті нагляду. 

Дослідження питної води централізованих та децентралізованих джерел проводилося за 

показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, 

фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) тарадіологічними показниками. 

Загалом, для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду у випробувальній 

лабораторії Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було досліджено на відповідність 

показникам епідемічної безпеки (мікробіологічні) – 620 зразків питної води, зокрема, було 

відібрано 496 зразків води водогонів централізованого водопостачання, 31 – води артезіанських 

свердловин, 93 - води шахтових колодязів громадського користування. Із загальної кількості 

досліджених зразків, нестандартних виявлено 6,13% (38 зразків), у т. ч. – води водогонів – 4,23% 

(21 зразок), артезіанських свердловин – 9,7% (3 зразки), шахтових колодязів – 15% (14 зразків).  

У розрізі районів найвища питома вага незадовільних зразків води водогонів за 

мікробіологічними показниками встановлена у Білопільському (14,63%), Путивльському (10,0%), 

Серединобудському (9,52%), Роменському, Недригайлівському, Лебединському (по 9,09%) 
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районах. Менша питома вага відхилень (у межах 6,25% - 3,85%) зафіксована у Буринському, 

Краснопільському, Ямпільському районах. У Великописарівському, Глухівському, 

Конотопському, Липоводолинському, Охтирському, Сумському, Тростянецькому, 

Шосткинському районах та місті Сумах не було виявлено незадовільних результатів 

мікробіологічних досліджень води водогонів. 

При дослідженні води артезіанських свердловин незадовільні результати за 

мікробіологічними показниками склали 9,68%, зокрема у Буринському (40%), Білопільському 

(33,33%) райони. 

При дослідженні води, відібраної з шахтових колодязів громадського користування, 

кількість нестандартних становила 14 зразків або 15,5%. Найбільше таких було у Лебединському 

(4), Білопільському (3), Роменському районі та м. Сумах (по 2), Буринському та 

Серединобудському (по 1) районах.  

На відповідність ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» за санітарно-хімічними показниками всього було досліджено 613 зразків 

питної води з різних джерел водопостачання у всіх містах та районах області. У т. ч. з водогонів 

централізованого водопостачання - 492, артезіанських свердловин – 31, шахтових колодязів 

громадського користування – 90. Серед відібраних проб води відхилення від норми виявлені в 13 

районах області. Питома вага незадовільних проб від загальної кількості відібраних становила: 

22,97% (113 зразків) води водогонів централізованого водопостачання, 51,61% (16) – з 

свердловин та 21,11% (19) - з колодязів.  

Найвища питома вага відхилень відмічалася у Тростянецькому (100,0% незадовільних 

результатів), Краснопільському (72,0%), Білопільському (60,0%), Буринському (57,89%); у 

Кролевецькому, Липоводолинському, Лебединському, Сумському районах (близько 30,0%); у 

решті районів – в межах 2,0-18,0%. Не мали відхилень за санітарно-хімічними показниками 

зразки питної води, відібрані з мережі водогонів централізованого водопостачання у м. Суми, 

Великописарівському, Недригайлівському, Охтирському, Путивльському, Ямпільському 

районах. 

Найбільше зразків води для санітарно-хімічних досліджень з шахтових колодязів 

громадського користування було відібрано у місті Суми (60), серед них виявлено і найбільше 

відхилень - 18,33% (11 зразків). У Білопільському районі відсоток відхилень склав 25,0% (4 

зразки). У Сумському, Роменському, Буринському, Серединобудському районах із досліджених з 

цією метою 1-2 зразків, всі стовідсотково були з відхиленнями. 

2.2.3. Земельні ресурси 

Завдяки тому, що Сумська область розташована в межах двох фізико-географічних зон: 

Полісся та Лісостепу, ґрунти області в основному представлені чорноземами типовими, темно-

сірими лісовими ґрунтами та чорноземами опідзоленими, дерново-підзолистими, ясно-сірими та 

сірими лісовими типами. У північній частині регіону переважають сірі лісові та дерново-

підзолисті ґрунти, південній частини – типові чорноземи, глибокі малогумусні та вилужені 

середньо гумусні чорноземи. 

Агрохімічна оцінка ґрунтів Сумської області є однією із найвищих в Україні та становить в 

середньому 51 бал (коливається в межах 42-58 балів). 

Сучасний стан використання земельних ресурсів області не відповідає вимогам 

раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ 

ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. 

Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно допустиму, і протягом років 
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залишилась майже незмінною. Так, із загальної площі області (2383,2 тис. га) 1697,5 тис. га або 

71,2% займають сільськогосподарські угіддя, у тому числі рілля – 1226,8 тис. га (51,5%). 

Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення господарських об’єктів, 

системи розселення населення, а також основним засобом виробництва. Всі землі України 

незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового 

режиму відносяться до земельних ресурсів та складають єдиний земельний фонд держави і її 

регіонів. Надмірне розширення площі ріллі за рахунок силових земель призвело до порушення 

екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, 

лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну 

техногенну ураженість природних комплексів. Особливу тривогу викликає зниження родючості 

ґрунтів Сумської області.  

Частка сільськогосподарських угідь становить 71,3% від загальної площі області і свідчить 

про високий рівень сільськогосподарського освоєння та надмірну розораність її території. З них 

власне рілля, як уже вказувалося, становить 51,4% (1226,3 тис. га), сіножаті 11,6% (274,7 тис. га), 

пасовища 7,1% (169,4 тис. га) і багаторічні насадження 1% (24,4 тис. га). 

2.2.4. Флора та фауна 

На сьогодні фауна Сумської області представлена 447 видами хребетних тварин, а саме: 

міноги (круглороті) – 1, риби – 55, земноводні – 11, плазуни – 7, птахи – 296, ссавці – 78 видів. 

Однією з головних причин багатства фауни Сумщини є географічне розташування території 

області, що знаходиться на північному сході країни в межах двох фізико-географічних зон – 

Полісся і Лісостепу. 

Рослинний світ області налічує понад 2300 видів рослин, з яких судинні рослини 

представлені 1100 видами. В області нараховується 55 видів судинних рослин і 10 видів грибів, 

занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, а також 123 види 

рослин та 22 видів грибів, що є регіонально рідкісними. 

Розвиток зелених насаджень населених пунктів області зумовлений, як правило, 

висадженням дерев та кущів, відновленням та реконструкцією газонів, квітників та клумб. 

За інформацію районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських 

селищних, сільських рад станом на 01.01.2019 загальна площа зелених насаджень становить 

близько 17792,83 гектарів. 

Площа зелених насаджень загального користування у 2018 році становила 4804,38 гектарів. 

Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями, становить близько 3772 тис. м
2
. 

У 2018 році 51% (2431,41 га) зелених насаджень загального користування було охоплено 

доглядом. 

Найбільше охоплено доглядом зелені насадження у м. Глухів, м. Конотоп, м. Лебедин 

(100%) та у Білопільському, Глухівському, Краснопільському, Путивльському, Ямпільському 

районах (100%). 

Площа парків культури та відпочинку у 2018 році становила 386,2 га; міських, районних, 

садів житлових районів при житлових будинках – 2710,53 га, набережних та бульварів — 28,06 

га. Площа гідропарків, лугопарків, лісопарків становила 54,10 гектарів. 

Аналіз стану сфери зеленого господарства показав збільшення загальної площі зелених 

насаджень на 13,96 га порівняно з 2017 роком. 

  



16 
 

2.2.5 Природно-заповідний фонд області 

Станом на 01.01.2019 на території Сумській області налічується 275 об’єктів природно-

заповідного фонду загальною площею 177033,1469 га, що становить 7,43% від площі області 

(«показник заповідності»). Сучасна мережа природно-заповідних об’єктів включає 19 об’єктів 

загальнодержавного значення площею 50,5 тис. га (28,5%) та 256 об’єктів місцевого значення 

площею 126,58 тис. га (71,5%). 

Структура природно-заповідного фонду області 

( на 1 січня 2019р.) 

Найменування об’єктів 

ПЗФ 

Усього  

У тому числі 

загальнодержавного 
значення 

місцевого значення 

кількість, од 
площа,  

га 
кількість, од площа, га 

кількість, 
од 

площа, га 

Усього 275 177033,1 19 50455,9 256 126577,2 

Природні заповідники 1 882,9 1 882,9 – – 

Біосферні заповідники – – – – – – 

Національні природні 
парки 2 39575,2 2 39575,2 – – 

Дендрологічні парки 4 26,0 1 21,0 3 5,0 

Регіональні ландшафтні 
парки 1 98857,9 – – 1 98857,9 

Заказники, усього 112 36588,4 10 9658,0 102 26930,4 

у тому числі       

ландшафтні 27 17563,5 2 4888,9 25 12674,6 

лісові 4 3032,0 1 1167,0 3 1865,0 

ботанічні 30 2341,5 1 236,0 29 2105,5 

загальнозоологічні 10 1135,7 – – 10 1135,7 

орнітологічні 5 550,8 1 258,0 4 292,8 

ентомологічні 2 10,0 – – 2 10,0 

іхтіологічні – – – – – – 

гідрологічні 32 11939,9 5 3108,1 27 8831,8 

геологічні 2 15,0 – – 2 15,0 

Пам’ятки природи, усього 104 179,2 3 7,1 101 172,1 

у тому числі       

комплексні 6 31,4 – – 6 31,4 

ботанічні 54 56,5 1 0,1 53 56,4 

зоологічні
2
 1 – 1 – – – 

гідрологічні 38 78,4 1 7,0 37 71,4 

геологічні 5 12,9 – – 5 12,9 

Заповідні урочища 26 268,4 – – 26 268,4 

Ботанічні сади 3 17,0 – – 3 17,0 

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 22 638,1 2 311,7 20 326,4 
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Рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про зміни в мережі територій та об’єктів 

ПЗФ області» оголошено 3 об’єкти ПЗФ місцевого значення на загальній площі 145,6 га: 

ботанічний заказник «Колядинецький» (Липоводолинський район); ботанічний заказник 

«Холодниківський» (Роменський район); ландшафтний заказник «Городище» (Лебединський 

район). Розширено територію ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. 

Кропивинці» з 0,02 га до 0,16 га. Скасовано статус об’єкта природно-заповідного фонду з 

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. Мокиївка», оголошеної відповідно 

до рішення виконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 31.12.1980 № 704 на 

площі 0,01 га, у зв’язку з загибеллю об’єкта збереження – дерева дуба звичайного. 

Рішенням Сумської обласна рада від 14.12.2018 «Про зміни в мережі територій та об’єктів 

ПЗФ області» оголошено 4 об’єкта ПЗФ місцевого значення загальною площею 73,9 га: 

ботанічний заказник «Чехів яр» (Великописарівськийрайон); ботанічна пам’ятка природи 

«Духовничанські дуби» (Охтирський район); ландшафтний заказник «Великописарівські 

кургани» (Великописарівський район); ландшафтний заказник «Губарівщина» (Роменський 

район). Також змінено назву дендропарку місцевого значення «Шкуратівський» на «Дендропарк 

ім. Й.Мухопада». 

Перелік цінних природних територій, що резервуються для створення нових або 

розширення існуючих об’єктів ПЗФ 

Рішення про 

резервування 

Назва території/ 

об’єкта, яку 

запропоновано 

створити 

Площа, га Місцезнаходження 

Підприємство, установа 

чи організація, у відданні 

яких перебувають 

території  

Рішення Сумської 

обласної ради від 

27.04.2001 «Про 

розширення мережі 

природно-

заповідного фонду 

місцевого значення» 

та від 25.05.2003 

«Про затвердження 

місць розташування 

об’єктів» 

Національний 

природний парк 

«Деснянсько-

Старогутський» 

3713,53 

Очкинська, Кренидівська, 

Кривоносівська, Зноб-

Трубчевська, 

Нововасилівська сільські 

ради Середино-Будського 

району Сумської області 

ДП «Середино-Будський 

лісгосп», Очкинська, 

Кренидівська, 

Кривоносівська, Зноб-

Трубчевська, 

Нововасилівська сільські 

ради Середино-

Будського району 

Сумської області 
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2.3. Визначення проблем і SWOT- аналіз розвитку Сумської області. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Стабільні сторони  та відносно 

висока продуктивність с/г галузі 

1. Значний знос існуючої 

інфраструктури області, особливо у 

житлово-комунальному та дорожньому 

господарстві 

2. Наявність вільних земельних ділянок 

для ведення бізнесу та інвестування 

2. Відтік працездатного населення та 

молоді, особливо в сільській 

місцевості 

3. Наявність природних ресурсів 

(корисні копалини (нафта, газ), 

земельні, водні, лісові ресурси) 

3. Низький рівень реальних доходів 

населення. 

4. Наявність сировинної бази для 

подальшої переробки 

сільськогосподарської продукції 

4. Високий рівень фізичного зносу 

основних фондів, застарілість 

технологій 

5. Наявність виробничої бази в 

машинобудуванні та хімічній галузі 

5. Надмірна експортна орієнтація 

підприємств області на ринки 

Російської Федерації 

6. Наявність науково-технічної бази для 

підготовки кадрів 

6. Високий рівень енергоспоживання 

на підприємствах і установах області 

7. Висока кваліфікація наукових 

працівників, наявність розгалуженої 

мережі закладів вищої освіти та 

наукових установ 

7. Незадовільний стан доріг 

8. Кваліфікована робоча сила 8. Недостатня впізнаваність Сумщини 

в Україні та світі 

9. Наявність потужностей для 

виробництва біопалива, біоетанолу та 

біогазу 

9. Низька інвестиційна привабливість 

області 

10. Наявність пам’яток історії та 

культури, багатий природно- 

заповідний фонд 

10. Незадовільне пасажирсько-

транспортне сполучення з іншими 

регіонами України 

11. Висока соціальна активність і 

національна толерантність мешканців 

11. Слабка виробнича база для 

переробки сільськогосподарської 

продукції 

 12. Низький рівень впровадження 

інновацій у виробництві 

 13. Низький рівень розвитку 

фермерства 

 14. Значні диспропорції розвитку 

територій 

 15. Наявність підприємств-

забруднювачів навколишнього 

середовища 
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Можливості Загрози 

1. Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 

1. Нестабільна ситуація в країні, у тому 

числі через ведення військових дій 

2. Скорочення енергоспоживання через 

активне впровадження 

енергоефективних технологій 

2. Зростання конкуренції для 

підприємств регіону через економічні 

наслідки зближення з ЄС 

3. Підвищення ефективності наукового 

потенціалу 

3. Демографічна та соціальна криза 

4. Розвиток органічного землеробства 4. Підвищення вартості енергоносіїв та 

послуг житлово-комунального 

господарства 

5. Розвиток будівельної галузі 5. Продовження деградації родючості 

ґрунтів 

6. Розвиток ІТ – галузі  6. Висока залежність від імпортного 

природного газу 

7. Проведення адміністративно-

територіальної, конституційної, 

податкової, судової реформ, 

децентралізації влади 

7. Незахищеність права власності 

8. Запровадження зони вільної торгівлі 

між Україною та країнами ЄС 

8. Розбалансованість гілок влади, 

високий рівень корупції, прояви 

політичного лобізму та низький рівень 

довіри до органів влади 

9. Зростання обсягів пасажирських та 

вантажних перевезень 

9. Монополія енергопостачальних 

структур 

10. Розвиток туристичної індустрії 10. Велика кількість контролюючих та 

фіскальних структур 

 11. Збереження існуючого рівня 

фінансово-бюджетної централізації в 

процесі здійснення реформи АТУ 

 12. Недосконалість законодавства у 

сфері контролю за використанням 

природних ресурсів 

 13. Диспропорція у тарифній політиці 

НКРЕ 

 14. Наявність іноземних власників на 

стратегічних підприємствах 

 

Висновки: 

За умов затвердження ДДП «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район 

індустріального парку «Суми»)» планована діяльність з будівництва індустріального парку 

«Суми» здійснить певний вплив на слабкі та сильні сторони регіону. 
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Слабкі сторони Характеристика впливу 

2. Відтік працездатного населення та 

молоді, особливо в сільській 

місцевості 

Ураховуючи практику розвинених 

країн Європи, при абсолютному 

заповненні території індустріального 

парку учасниками, прогнозується 

створення близько 1050-1400 робочих 

місць. 

3. Низький рівень реальних доходів 

населення. 

Нові робочі місця з конкурентною 

заробітною платою. 

4. Високий рівень фізичного зносу 

основних фондів, застарілість 

технологій 

Будівництво нового підприємства з 

сучасним обладнанням, що 

відповідають вимогам законодавства. 

5. Надмірна експортна орієнтація 

підприємств області на ринки 

Російської Федерації 

Об’єкт планованої діяльності 

орієнтований на збут виготовленої 

продукції на ринок України та експорт 

до країн ЄС. Згідно інвестиційних  

пропозицій, питома вага експортної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої в індустріальному парку 

«Суми» продукції становитиме не 

менше 50 відсотків.   

6. Високий рівень енергоспоживання 

на підприємствах і установах області 

Провадження планованої діяльності 

призведе до появи нового великого 

промислового енергоспоживача. 

8. Недостатня впізнаваність Сумщини 

в Україні та світі. 

 

Метою створення індустріального 

парку «Суми» є забезпечення 

сприятливих умов для залучення 

інвестицій в економіку міста, 

функціонування та розвитку 

промислових підприємств, поліпшення 

інвестиційної привабливості міста, 

активізація економічного та 

промислового розвитку, створення 

нових робочих місць, зростання 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, а 

також розвиток сучасної виробничої та 

ринкової інфраструктури. 

9. Низька інвестиційна привабливість 

області. 

 

15. Наявність підприємств-

забруднювачів навколишнього 

середовища 

Провадження планованої діяльності 

призведе до появи нового значного 

забруднювача навколишнього 

середовища. 

Сильні сторони Характеристика впливу 

2. Наявність вільних земельних 

ділянок для ведення бізнесу та 

інвестування 

Земельна ділянка ДПТ розглядалась  

як резервна територія для розвитку 

північного промислового вузла. На  
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території знаходяться пальові поля 

(руїни), існуючі автодороги з 

цементобетонним та 

асфальтобетонним покриттям, та 

майданчики зі щебеневим покриттям, 

які підлягають демонтажу. 

5. Наявність виробничої бази в 

машинобудуванні та хімічній галузі 

Поява нових виробничих 

потужностей в регіоні. 

6. Наявність науково-технічної бази 

для підготовки кадрів 

Перспектива залучення молодих 

спеціалістів та кваліфікованої робочої 

сили на новостворені робочі місця. 8. Кваліфікована робоча сила 

 

У разі відмови від затвердження документа державного планування «Детальний план 

території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)» планована діяльність з 

будівництва індустріального парку не буде проваджена. В такому разі земельна ділянка 

планованого розташування об’єкту залишиться без змін та не буде використовуватись за своїм 

цільовим призначенням. Стан довкілля у тому числі здоров’я населення прогнозовано 

залишиться без змін. Відмова від затвердження документа державного планування несе ризики 

невиконання стратегії розвитку Сумської області на період до 2020 року, в частині стратегічних 

цілей – Розвиток економічного потенціалу регіону – Підготовка інвестиційних продуктів. 
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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). 

Земельна ділянка, на якій передбачено створення індустріального парку, розташована в 

межах міста Суми на землях Сумської міської ради. 

 

 
 

Місто Суми розташоване в північно-східній частині України, є адміністративним центром 

Сумської області. Відстань до столиці України м. Києва - 366 км, до Харкова - 180 км, до 

Полтави - 180 км, до Чернігова - 310 км. Місто має залізничне, автомобільне та авіасполучення (в  

режимі приватних перельотів. 

Кількість міського населення складає 264,5 тис. осіб. 

Густота населення - 2773 осіб на км
2
. 

Площа - 95,38 км
2
. 

Водойми: р. Псел, р. Сумка, р. Стрілка, озеро Чеха, Блакитне озеро, Косівщинське 

водосховище. 

Транспортна інфраструктура міста включає: 

- Авіатранспорт – аеропорт «Суми» (UMY) функціонує в режимі приватних перельотів, 

довжина злітної смуги 2500 м з асфальтним покриттям; 

- Залізничний транспорт – залізничний вокзал здатен за добу приймати понад 50 поїздів. 

Вміщувати близько 700 пасажирів, обслуговувати понад 2500 пасажирів дальнього та місцевого 

сполучення та 1500 приміського; 

- Автомобільний транспорт – один автовокзал і одна приміська автостанція (84 маршрути 

міжміського та 60 маршрутів приміського сполучення (регулярні рейси)), 44 міських автобусних 

маршрутів загального користування; 

- Електротранспорт – 15 тролейбусних маршрутів, довжина контактної мережі 103,1 км. 
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Провідними галузями виробництва в місті є промисловість та будівництво. Майже дві 

третини загального обсягу промислової продукції припадає на переробну промисловість, 

основними видами якої є машинобудування (14,7%) та виробництво хімічних речовин та хімічної 

продукції (15%). Третину займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря. 

3.1. Проектні заходи, що спричинять вплив на довкілля 

Детальний план території розроблено згідно технічній документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, яку затверджено Рішенням Сумської міської ради від 27 грудня 2017 року 

№ 2958-МР «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності в м. Суми на території Сумської міської ради Сумської області (в 

районі заводу «Центроліт»)». 

Розмір земельної ділянки – 17,5284 га. 

Кадастровий номер 5910136600:03:006:0036. 

Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Пропонована земельна ділянка розташована в північній частині м. Суми в межах 

Північного промислового вузла. 

Природні умови ділянки звичайні. 

Падіння рельєфу з півночі на південь. Відмітки поверхні землі коливаються в межах з 

196,90 до 190,15 м. 

Поруч з ділянкою знаходиться діюче виробництво – Дочірнє підприємство «Завод 

обважених бурильних та ведучих труб», промисловий майданчик заводу «Центроліт», який на 

сьогодні ліквідовано. А також проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності 

ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та 

експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», автомобільна дорога 

державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (1,3км), автодорога Суми – Піщане та вул. 

Брянська, яка виходить на пр. Курський. 

Земельна ділянка повністю вільна від будівель. На території знаходяться пальові поля 

(руїни). 

На території небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних 

шахт немає, потенційно небезпечних об’єктів не виявлено. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» район території біля заводу 

«Центроліт» (район індустріального парку «Суми») відноситься до І кліматичного району. 

На території знаходяться пальові поля (руїни), існуючі автодороги з цементобетонним та 

асфальтобетонним покриттям, та майданчики зі щебеневим покриттям, які підлягають 

демонтажу. 

На земельній ділянці знаходяться зелені насадження у вигляді дерев, чагарників та 

трав’янистої покривлі.  
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Оскільки земельна ділянка розглядалась як резервна територія для розвитку північного 

промислового вузла, вона має всі можливості для економічно обґрунтованого підключення до 

діючих інженерних комунікацій. 

Поруч з земельною ділянкою розташовані наступні інженерні комунікації та транспортна 

інфраструктура: 

а) джерело електропостачання – електрична підстанція «Вузлова» 110/6кВ; 

б) джерела водопостачання, система водовідведення - підключення до існуючих мереж по 

вул. Брянській, поруч з заводом «Центроліт»; 

в) джерело газопостачання - підключення від існуючої трубопровідної мережі з ГРП, 

розташованими на території заводу «Центроліт». 

г) транспортна інфраструктура – поруч з земельною ділянкою проходить існуюча 

залізнична колія, яка перебуває у власності ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничноготранспорту» та експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та 

ведучих труб». 

Є можливість підведення необхідних залізничних колій і до майданчика індустріального 

парку. Також поруч проходять автомобільна дорога Київ-Суми-Юнаківка, автодорога Суми-

Піщане та вул. Брянська. В південній частині міста розташовано аеропорт «Суми», який має 

можливість приймати вантажні літаки. 

3.1.1. Розподіл територій за функціональним призначенням 

За планом зонування території м. Суми, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 

06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження містобудівної документації «План зонування 

території міста Суми», вказана територія відноситься до виробничої зони промислових 

підприємств ІV- V класу шкідливості, що утворюють навколо себе нормативну 50 - 100-метрову 

санітарно-захисну зону. 

Згідно з пояснювальною запискою до плану зонування території м. Суми передбачається 

наступний режим використання відведеної під створення індустріального парку території. 

Детальним планом території передбачається наступне зонування земельної ділянки, яка 

проектується: 

- Виробнича зона; 

- Зона інженерно-транспортної інфраструктури та обслуговування. 

Індустріальний парк «Суми» створюється терміном на 30 років з дня прийняття рішення 

про створення індустріального парку. 

Виробнича зона призначена для розміщення наступних підприємств: 

- Дослідницький центр; 

- Логістичний  комплекс; 

- Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування; 

- Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів; 

- Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції; 

- Деревообробне підприємство. 

Дослідницький центр розміщується на окремій території в центрі південної частині парку, 

та складається з виставкового павільйону з вбудованими адміністративними і побутовими 

приміщеннями, та відкритих майданчиків для показу великогабаритних машин та виробів. 

Адміністративні приміщення призначені для науково-дослідних, проектних та конструкторських 
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організацій, виробничо-лабораторних корпусів, підприємств громадського харчування, 

безпосередньо пов’язаних з обслуговуванням виробничих підприємств парку. 

Логістичний комплекс розміщується на окремій території в південно-східній частині парку 

та призначений для складської обробки та оптової торгівлі товарами промислової групи: 

1) побутова техніка; 

2) сантехнічні вироби та арматура; 

3) електротехнічні вироби, кабельна продукція; 

4) товари для відпочинку та туризму; 

5) товари канцелярської групи. 

Логістичний комплекс складається із логістичного складу з прибудованими 

адміністративно - побутовими приміщеннями. Склад обладнується спеціальними шлюзами для 

приймання – відправки вантажів, складська обробка вантажів виконується спеціалізованими 

вилочними навантажувачами при висоті обробки вантажів до 10 м. 

Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування розміщується в центральній частині парку.  

Технологічними процесами передбачено: порізку металу, штамповку, механічну обробку, 

зварювання, випробування та фарбування. 

Підприємство складається з: 

- головного корпусу, в якому розміщується основне виробництво; 

- допоміжного корпусу № 1, в якому розміщуються котельня, компресорна, 

трансформаторна підстанція з РП, насосна станція; 

- допоміжного корпусу № 2, в якому розміщуються інструментальний та ремонтно-

механічний цехи та інші ремонтні служби; 

- адміністративно-побутовий корпус, що з’єднується переходом з головним корпусом. 

Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів розміщується в санітарно-

захисних зонах заводів «Центроліт» та УБТ в безпосередній близькості від їх меж. 

Підприємство призначене для виробництва пластмасової тари, посуду та фурнітури із 

різних видів пластмас, а також гумових виробів. 

Підприємство включає в себе: 

- цех виробів із пластмас; 

- цех виробів із гуми; 

- адміністративно-побутові приміщення; 

- котельню та допоміжний корпус. 

Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції розміщується в 

північно-східній частині парку. 

Підприємство призначене для виробництва комбікорму потужністю 10-20 т/годину та 

складається з: 

- комплексу з очистки, сушки та зберігання зерна 10 тис. т.; 

- комбікормового цеху потужністю 20 т/годину; 

- силосного складу готових комбікормів; 

- адміністративно-побутового корпусу. 

Деревообробне підприємство розміщується в північно-західній частині парку та призначене  

для: 

- розпилювання круглого лісу хвойних і листяних порід на дошку та брус; 

- виробництва мірних обрізних пиломатеріалів для подальшої їх обробки; 



26 
 

- виготовлення столярних виробів із деревини. 

Підприємство складається із: 

- відкритого складу з козловим краном для прийому і зберігання круглого лісоматеріалу; 

- деревообробної дільниці для виробництва мірного обрізного пиломатеріалу; 

- столярної дільниці, де виробляються меблі, дверні та віконні блоки, сувенірні вироби. 

Зона інженерно-транспортної інфраструктури та обслуговування призначена для 

розміщення під’їзних шляхів, відкритих стоянок автомобільного транспорту, споруд інженерної 

інфраструктури та інженерних мереж, благоустрою та озеленення. В цій зони розташований офіс 

керуючої компанії Індустріального парку «Суми». 

Керуюча компанія Індустріального парку «Суми» розміщується на півночі ділянки зі 

сторони заїзду на територію парку з автодороги Суми – Нижнє Піщане. 

Функції компанії - представляти інтереси Сумської міської ради в індустріальному парку, 

розвивати інженерну інфраструктуру, координувати діяльність інвесторів на території 

індустріального парку. 

Керуюча компанія розміщується в окремому офісі. 

3.1.2. Основні принципи планувально-просторової організації території 

Детальним планом території передбачене транспортно-пішохідне сполучення виробничих 

майданчиків індустріального парку «Суми» із існуючою транспортно-пішохідною 

інфраструктурою міста. Так головний офіс – будівля керуючої компанії розташована поряд із 

головним (парадним) в’їздом на територію з автодороги Суми – Нижнє Піщане. Біля цього в’їзду 

передбачена зупинка громадського транспорту, карман для паркування автомобільного 

(службового) транспорту. Поряд із офісом керуючої компанії розташований дослідницький центр 

з автомобільною стоянкою на території самого індустріального парку «Суми». 

Під’їзний шлях Суми – Нижнє Піщане на момент розробки детального плану  - це єдиний 

в’їзд на територію індустріального парку «Суми» та єдине місце візуального сприйняття 

забудови даної виробничої території. 

Крім існуючого в’їзду, через існуючу залізничну колію проектом передбачено мостовий 

перехід через ту саму колію, існуючі відмітки рельєфу дозволяють це зробити. Також 

запроектовано ще два додаткових в’їзди (входи) на територію індустріального парку «Суми». 

Один біля прохідної підприємства «Кусумфарм», другий – біля прохідної заводу бурильних 

обважених труб. 

В’їзд біля прохідної підприємства «Кусумфарм» призначений для використання вантажним 

транспортом. Логістичний комплекс розташований саме біля цього в’їзду. 

В’їзд біля прохідної заводу бурильних обважених труб розрахований на прийняття потоку 

робочої сили – до 1000 робітників у зміну. Дане сполучення в цьому місці найбільш вдале для 

прийняття пішохідних потоків, оскільки поряд знаходиться кінцева зупинка міського 

громадського транспорту по вул. Брянській. 

Детальний план території земельної ділянки розроблено з урахуванням функціонального 

зонування та ефективного використання території, створення нормальних умов для розміщення 

виробництва, розподілу потоків транспорту, а також виконання екологічних, санітарних і 

протипожежних норм на підставі вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. 

Планувальна схема визначилася рельєфом місцевості, технологічними зв’язками, 

розташуванням виробничих будівель та споруд, а також об’єктами інженерно-транспортної 
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інфраструктури, транспортними зв’язками. До всіх будівель і споруд забезпечені автомобільні 

під’їзди з розворотними майданчиками. 

Протипожежне обслуговування проектних підприємств здійснюється пожежним депо по 

вул. Ковпака на відстані до 2 км. Крім того, на підприємствах повинні бути встановлені пожежні 

щити та ящики з піском. Рішеннями детального плану забезпечується вільний під’їзд пожежних 

машин до всіх будівель і споруд і можливість їх маневру. 

Організація руху транспорту по основних дорогах на проектних ділянках здійснюється по 

найкоротших шляхах. 

Враховуючи, що поруч із земельною ділянкою розташовані діючі підприємства, до яких 

підведені залізничні колії для забезпечення технології виробництва, переміщення сировини та 

готової продукції, є можливість підведення необхідних залізничних колій і до майданчика 

індустріального парку. Земельна ділянка забезпечена зручними автотранспортними шляхами, 

знаходиться поблизу автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (1,3 

км), а також в безпосередній близькості до автодороги з твердим покриттям Суми-Піщане, що 

проходить поруч з ділянкою, та вул. Брянською. За потреби у залученні вантажного 

авіатранспорту, для його прийому може бути використаний Сумський аеропорт, злітно-

посадкова смуга якого має можливість приймати вантажні літаки. 

В’їзд – виїзд автомобільного транспорту на територію індустріального парку здійснюється 

з вулиці Піщаної в північній частині території, а також є два виїзди в південній частині території:  

на вул. Брянськую, яка виходить на пр. Курський, і в напрямку підприємства «Кусумфарм». 

Згідно інформації КП «Шляхрембуд» СМР стан дороги по вулиці Брянській знаходиться в 

неналежному стані і потребує капітального ремонту або реконструкції, що буде прийнято 

окремим рішенням СМР. 

Меж підприємствами прокладені автомобільні дороги. Ширина доріг в червоних лініях 

складає 19,0 – 32,5 м. Ширина проїзної частини автодоріг - 7,0 м. Всі автодороги мають тверде 

покриття та обмеження бетонним бортовим каменем. По всій території передбачено 

двосторонній рух транспорту. 

Для зручності руху працюючих передбачені тротуари. 

Організація руху транспорту і пішоходів до підприємств передбачена існуючою системою 

руху громадського транспорту і пішоходів в даному районі. Автостоянки для індустріального 

парку улаштовуються в північній частині ділянки. Крім того, на території кожного виробництва 

передбачаються міста парковок транспорту. 

Детальним планом розроблена схема інженерних мереж з урахуванням наявних на 

території промислового вузла комунікацій. 

Взаємне розташування інженерних мереж, їх положення відносно до проектних об’єктів, 

автодоріг необхідно здійснювати згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій». 

Планується, що облаштування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури до меж 

індустріального парку буде здійснюватися ініціатором створення – Сумською міською радою, 

замовник – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської 

ради. 
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3.1.3. Техніко-економічні показники детального плану території 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існую-

чий 

стан 

Етап від 

3 років до 7 

років 

Етап від  

15 років 

до 20 років 

 Територія     

 Територія в межах проекту, в тому числі: га - 17,5284 17,5284 

 - територія керуючої 

- компанії 
га/% - 

0,0720 

0,40 

0,0720 

0,40 

 - територія  виставкового центру 
га/% - 

0,9338 

5,33 

0,9338 

5,33 

 - територія логістичного комплексу 
га/% - 

1,4233 

8,12 

1,4233 

8,12 

 - територія машинобудівного заводу 
га/% - 

3,7685 

21,20 

3,7685 

21,20 

 - територія  підприємства з переробки 

пластмас та виробництва гумового 

взуття 

га/% 

 
- 

2,2277 

12,71 

2,2277 

12,71 

 - територія деревообробного 

підприємства  
га/% - 

0,9058 

5,17 

0,9058 

5,17 

 - територія комбікормового заводу 
га/%

 
- 

1,3745 

7,85 

1,3745 

7,85 

 - вулиці, площі  
га/% - 

6,0709 

34,63 

6,0709 

34,63 

 -    зелені насадження га/% 
- 

0,7519 

4,29 

0,7519 

4,29 

 Вулично-дорожня  мережа     

     Протяжність вулично-дорожньої мережі км - 2,751 2,751 

     Щільність вулично- дорожньої мережі км/км
2
 - 106,68 106,68 

     Відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 
маш.-місць - 97 97 

 Інженерне обладнання     

     Водопостачання     

     Водоспоживання, всього тис.м
3
/добу - 0,2876 0,2876 

   -  Водоспоживання керуючої компанії тис.м
3
/добу - 0,0016 0,0016 

   -  Водоспоживання виставкового центру тис.м
3
/добу - 0,0045 0,0045 

   -  Водоспоживання логістичного 

комплексу 
тис.м

3
/добу - 0,0075 0,0075 

     -  Водоспоживання машинобудівного 

заводу 
тис.м

3
/добу - 0,1450 0,1450 

  -  Водоспоживання підприємства з 

переробки пластмас та виробництва 

гумового  взуття 

тис.м
3
/добу - 0,0950 0,0950  

-     Водоспоживання деревообробного 

підприємства  
тис.м

3
/добу - 0,0130 0,0130 

 - Водоспоживання комбікормового 

заводу 
тис.м

3
/добу - 0,0210 0,0210 

     Каналізація     

  Сумарний об’єм стічних вод тис.м
3
/добу - 0,2819 0,2819 

 - Сумарний об’єм стічних вод керуючої 

компанії 
тис.м

3
/добу - 0,0016 0,0016 

 - Сумарний об’єм стічних вод 

виставкового центру 
тис.м

3
/добу - 0,0045 0,0045 

 - Сумарний об’єм стічних вод 

логістичного комплексу 
тис.м

3
/добу - 0,0073 0,0073 

 - Сумарний об’єм стічних вод 

машинобудівного заводу 
тис.м

3
/добу - 0,1421 0,1421 

 - Сумарний об’єм стічних вод 

підприємства з переробки пластмас та 

виробництва гумового взуття 

тис.м
3
/добу - 0,0931 0,0931 
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 - Сумарний об’єм стічних вод 

деревообробного підприємства 
тис.м

3
/добу - 0,0127 0,0127 

 - Сумарний об’єм стічних вод 

підприємства комбікормового заводу 
тис.м

3
/добу - 0,0206 0,0206 

      Електропостачання Тис.кВт год    

     Споживання сумарне МВт - 8,5580 8,5580 

      Споживання керуючої компанії МВт - 0,0250 0,0250 

      Споживання виставкового центру МВт - 0,1980 0,1980 

      Споживання логістичного комплексу МВт - 0,1120 0,1120 

      Споживання машинобудівного заводу МВт - 5,0040 5,0040 

      Споживання підприємства з переробки 

пластмас та виробництва гумового взуття 
МВт - 2,6250 2,6250 

      Споживання деревообробного 

підприємства  
МВт - 0,2570 0,2570 

      Споживання комбікормового заводу МВт - 0,3370 0,3370 

      Газопостачання     

      Витрати газу, всього млн.м
3
/рік - 2,356 2,356 

 - в тому числі на комунально-побутові 

послуги 
млн.м

3
/рік - 2,356 2,356 

    Протяжність газових мереж (будівництво) км - 1,125 1,125 

   Теплопостачання     

   Споживання  сумарне Гкал/рік - 11913,7 11913,7 

 Охорона навколишнього середовища     

      Санітарно-захисні зони, всього га - 12,7513 12,7513 

 

Згідно інформації, яка надана КП «Міськводоканал» СМР, для реалізації даного проекту 

необхідно передбачити наступні заходи: 

по водопостачанню: 

- будівництво двох глибоководних свердловин на Тополянському водозаборі; 

- будівництво підкачуючої насосної станції розрахункової потужності; 

- будівництво резервуару чистої води; 

- будівництво кільцевих водопроводів розрахункового діаметру; 

по водовідведенню: 

- будівництво вуличних самопливних каналізаційних мереж розрахункового діаметру; 

- будівництво каналізаційної насосної станції; 

- будівництво каналізаційного напірного колектору розрахункового діаметру з 

підключенням до діючого самопливного каналізаційного колектору Д = 600 мм по проспекту 

Курському з подальшою його реконструкцією. 

Можливо підключення до існуючих мереж по вул. Брянській поруч з заводом «Центроліт».  

Крім цього, у разі перспективного розвитку системи водопостачання території в с. Верхне 

Піщане КП «Міськводоканал» пропонує передбачити в цьому районі будівництво окремого 

водозабору з влаштуванням свердловин, резервуарів, насосної станції ІІ підйому. 

У разі скидання забрудненої промисловими відходами води з території індустріального 

парку, кожен учасник має самостійно забезпечити її очищення до нормативного рівня. 

Поверхневі води перед скиданням в каналізацію до рівня нормативних показників очищаються 

кожним учасником індустріально парку самостійно та відводяться до дощової каналізації. 

Найближчим джерелом живлення від місця розміщення індустріального парку є підстанція 

110/6 (20) кВ «Вузлова». Електропостачання силового технологічного обладнання та 

електроосвітлення забезпечується внутрішньоплощадковою мережею 6 та 0,4 кВ. 

Телекомунікаційні мережі Сумської філії ПАТ «Укртелеком» на зазначеній ділянці 

відсутні. Але існує можливість наявності відомчих кабелів зв’язку, які належать підприємствам, 
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розташованим поряд з даною ділянкою. Тому перед початком проведення земляних робіт на 

даній території необхідно погодити проектну документацію з Сумською філією ПАТ 

«Укртелеком». 

Забезпечення промислового майданчика газом можливе від існуючої трубопровідної 

мережі з ГРП, розташованими на території заводу «Центроліт». 

Вертикальне планування території обумовлене існуючим рельєфом місцевості з 

урахуванням відміток існуючої поверхні і прилеглих територій, умовами відводу поверхневих 

вод. 

Відведення поверхневих дощових і поталих вод на ділянці здійснюється по лотках проїзної 

частини автодоріг та відкритих водовідвідних лотках в закриту систему водовідведення з 

підключенням в існуючу систему по вул. Ковпака, а також по спланованій поверхні землі, з 

урахуванням природної інфільтрації ґрунту. 

Даних щодо затоплення території Замовником не надано. Тому заходів з інженерної 

підготовки і інженерного захисту території не передбачається. 

При улаштуванні автодоріг та тротуарів необхідно передбачити зняття рослинного шару 

ґрунту у відповідності з геологічним обстеженням території. 

Зелені насадження розташовані на всій території земельної ділянки. 

Існуючі зелені насадження, які не пошкоджені та являють собою цінність для поліпшення 

мікроклімату і є декоративною прикрасою ділянки, максимально зберігаються. Благоустрій та 

озеленення території буде розроблено робочим проектом. 

 

3.2. Наслідки впливу провадження планованої діяльності на довкілля. 

До можливих напрямків впливу проектних заходів на навколишнє середовища можна 

віднести атмосферне повітря, водне середовище та земельні ресурси. 

Повітряне середовище. 

Наслідком появи індустріального парку є збільшення виробничих потужностей міста та 

появи нових джерел викидів в атмосферне повітря. Новоствореними забруднювачами 

атмосферного повітря є плановані підприємства, що функціонуватимуть на території 

індустріального парку. Такими підприємствами стануть: 

- Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування; 

- Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів; 

- Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції; 

- Деревообробне підприємство. 

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.  

Вплив на ґрунтовий покрив відбудеться при будівельних роботах, прокладанні інженерних 

комунікацій та вертикальному плануванні території. Порушені території підлягають 
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рекультивації. Також, відбудеться антропогенна трансформація існуючого рельєфу території від 

планувальних робіт. 

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

допустимий. 

Біорізноманіття.  

Існуючі зелені насадження, які не пошкоджені та являють собою цінність для поліпшення 

мікроклімату і є декоративною прикрасою ділянки, максимально зберігаються. Благоустрій та 

озеленення території буде розроблено робочим проектом. 

Обрана ділянка ДПТ, згідно плану зонування міста, розглядалась як резервна територія для 

розвитку північного промислового вузла, а саме розширення ВАТ «Центроліт». Земельна ділянка 

повністю вільна від будівель. На території знаходяться пальові поля (руїни), існуючі автодороги з 

цементобетонним та асфальтобетонним покриттям, та майданчики зі щебеневим покриттям, які 

підлягають демонтажу.  

Флора та фауна природних видів вже істотно змінена або зникла з часів функціонування 

промислового вузла на даній земельній ділянці. 

Реалізація проекту ДДП не матиме суттєвого впливу на зміни та динаміку розвитку 

природних популяцій в межах обраної території планування та адміністративного району. 

Помірний вплив на тваринний світ відбуватиметься за рахунок техногенного шуму від 

будівельної техніки та механізмів. Але такий вплив носитиме тимчасовий характер, 

припиняється по закінченню будівельних робіт.  

Новостворені підприємства індустріального парку також можуть стати джерелами 

техногенного шуму. У зв’язку з цим на етапі Робочого проекту будівництва необхідно 

передбачити шумозахисні заходи відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків 

та споруд від шуму». 

Водне середовище 

Водопостачання та водовідведення забезпечуватиметься шляхом підключення до існуючих 

мереж по вул. Брянській, поруч з заводом «Центроліт». 

Альтернативним варіантом є заходи згідно інформації, яка надана КП «Міськводоканал» 

СМР (додаток 1): 

по водопостачанню:  

- будівництво двох глибоководних свердловин на Тополянському водозаборі; 

- будівництво підкачуючої насосної станції розрахункової потужності; 

- будівництво резервуару чистої води; 

- будівництво кільцевих водопроводів розрахункового діаметру; 

по водовідведенню: 

- будівництво вуличних самопливних каналізаційних мереж розрахункового діаметру; 

- будівництво каналізаційної насосної станції; 

- будівництво каналізаційного напірного колектору розрахункового діаметру з 

підключенням до діючого самопливного каналізаційного колектору Д = 600 мм по проспекту 

Курському з подальшою його реконструкцією. 

Крім цього, у разі перспективного розвитку системи водопостачання території в с. Верхнє 

Піщане КП «Міськводоканал» пропонує передбачити в цьому районі будівництво окремого 

водозабору з влаштуванням свердловин, резервуарів, насосної станції ІІ підйому. 

У разі скидання забрудненої промисловими відходами води з території індустріального 

парку, кожен учасник має самостійно забезпечити її очищення до нормативного рівня. 
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Поверхневі води перед скиданням в каналізацію до рівня нормативних показників очищаються 

кожним учасником індустріально парку самостійно та відводяться до дощової каналізації. 
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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). 

Детальний план розробляється на земельну ділянку площею 17,5284 га, що розташована в  

північній частині м. Суми в межах Північного промислового вузла. 

В процесі будівництва та експлуатації об’єкта можливі ризики впливу на навколишнє 

природне середовище в тому числі на здоров’я населення. 

Аналіз шляхів впливу на навколишнє природне середовище та ризиків наведено в таблиці 

4.1. 

Таблиця 4.1 

Атмосферне 

 повітря 

Поява в атмосферному повітрі нових джерел викидів від 

основних процесів та допоміжних процесів виробництв. 

Перелік речовин наданий розробником представлений в 

розділі 6 даного Звіту. 

За планом зонування території м. Суми, затвердженим 

рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-

МР «Про затвердження містобудівної документації «План 

зонування території міста Суми», вказана територія 

відноситься до виробничої зони промислових підприємств 

ІV- V класу шкідливості, що утворюють навколо себе 

нормативну 50 - 100-метрову санітарно-захисну зону. 

Біля планованого об’єкту у південному напрямку 

розташоване ВАТ «Центроліт», що відноситься до другого 

класу шкідливості, з урахуванням припинення дії даного 

підприємства Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів витримуються. 

ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб», 

розташований на схід від обраної ділянки ДПТ, 

відноситься до другого класу шкідливості – згідно Плану 

зонування міста Суми. Згідно Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів 

підприємства у райони, до складу яких входять 

підприємства II класу небезпеки, не припускається  

включати об’єкти по переробці сільгосппродукції та 

зерносклади. З метою усунення порушення в Розділі 8 

представлена технічна альтернатива. 

На півдні з проектною територією межує земельна 

ділянка на якій розташована  бетонно-розчинна установка 

(БРУ) по виробництву бетонних виробів санітарно-

захисна зона якої складає 100 метрів. 

Водні ресурси 
Проект ДПТ передбачає підключення планованого 

об’єкта до існуючих мереж централізованого 
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водопостачання та водовідведення м. Суми. Існуючі  

мережі розташовані по вул. Брянській поруч з заводом  

«Центроліт». 

Проект ДПТ передбачає улаштування системи 

відведення поверхневих дощових вод та скиданням в 

систему каналізації. 

Поверхневі води перед скиданням в каналізацію до 

рівня нормативних показників очищаються кожним 

учасником індустріально парку самостійно та відводяться 

до дощової каналізації. 

Найближчий водний об’єкт розташований на відстані 

близько 400 м в південно-східному напрямку – безіменне 

озеро. 

Земельні ресурси 

Ділянка ДПТ розташована в північному промисловому 

вузлі міста Суми на площі 17,5284 га.  

Цільове призначення: 11.02 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Земельна ділянка повністю вільна від будівель. На 

території знаходяться пальові поля (руїни). 

Негативного впливу на земельні ресурси не 

передбачається. Планована діяльність відповідає 

цільовому призначенню земельної ділянки. 

Геологічне  

середовище  

Будівельні роботи та прокладання комунікацій не 

спричинять значного впливу на основні елементи 

геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає 

змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ 

природного та техногенного походження (зсувів, селів, 

сейсмічного стану та ін.). Основний вплив, який 

відбудеться під час будівельних робіт: 

- зняття верхнього шару ґрунту, що в подальшому буде 

використаний під час рекультивації; 

- локальне порушення ґрунтового профілю при 

вкладанні трубопроводів; 

- демонтаж руїн на ділянці ДПТ. 

Акустичний впив 

Під час будівних робіт, від пересування техніки, 

виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове 

шумове навантаження. 

З урахуванням віддаленості планованого об’єкту від 

найближчої житлової забудови, близько 1 км, під час 

експлуатації/роботи індустріального парку рівень 

технологічного шуму не перевищуватиме 45 дБА на межі 
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житлової забудови міста. 

Світлове, теплове та 

радіаційне забруднення 

Світлове забруднення навколишнього природнього 

середовища при проведені будівництва та експлуатації 

об‘єкту відсутнє. Під час будівництва та експлуатації 

об‘єкту тепловиділення в кількостях, що може призвести 

до змін клімату та мікроклімату, від об‘єкта відсутні. 

Радіаційне забруднення навколишнього природнього 

середовища при проведені реконструкції об‘єкту 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 

Флора та фауна природних видів вже істотно змінена 

або зникла за часів існування промислового вузла до якого 

відноситься земельна ділянка. 

Реалізація проекту ДДП не матиме суттєвого впливу на 

зміни та динаміку розвитку природних популяцій в межах 

обраної території планування та адміністративного 

району. 

Помірний вплив на тваринний світ відбуватиметься за 

рахунок техногенного шуму від будівельної техніки та 

механізмів. Але такий вплив носитиме тимчасовий 

характер, припиняється по закінченню будівельних робіт. 

Природно-заповідний 

фонд та об’єкти історико-

культурної спадщини 

Ризик впливу на об’єкти ПЗФ відсутній. 

Найближчий об’єкт природно-заповідного фонду – 

Веретенівський парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва на відстані близько 3 км в південно-західному 

напрямку. 

Кумулятивний 

вплив 

До складу проектного Індустріального парку входить 

підприємство з виробництва готових металевих виробів,  

металообробки і машинобудування. ДП «Завод 

обважнених бурильних та ведучих труб», розташований 

на схід від обраної ділянки ДПТ. 

Близьке розташування металообробних виробництв 

може призвести до кумулятивного підвищення 

забруднюючих речовин в повітрі району провадження 

планованої діяльності. А саме забруднюючих речовин від 

процесів металообробки та процесів зварювання: 

- пилу металевого та абразивного; 

- заліза (ІІІ) оксид; 

- марганцю (IV) оксид; 

- хрому (VI) оксид; 

- кремнію оксид; 

- водень фтористий HF; 
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- нікелю оксид; 

- алюмінію оксид; 

- неорганічний пил з вмістом SiO2 вище 70%. 

Перелік суміжних забруднюючих речовин потребує 

уточнення та не є фактичним. 

З урахуванням ризику появи кумулятивного впливу 

необхідно запровадити заходи моніторингу після введення 

об’єкту в експлуатацію. У разі перевищень концентрацій 

забруднюючих речовин на східній межі СЗЗ ДП «Завод 

обважнених бурильних та ведучих труб» запровадити 

заходи по зменшенню обсягів викидів для обох 

підприємств. 

Контроль концентрацій здійснюється на межі СЗЗ ДП 

«Завод обважнених бурильних та ведучих труб» у зв’язку 

розташуванням майбутнього підприємства в межах СЗЗ  

існуючого заводу. 
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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 детального плану території 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 дотримання 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) планована 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 детального плану території та самого звіту 

СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання 

їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у 

тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у 

місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці 

приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і 

демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного 

середовища, формування у населення екологічного світогляду; 

7) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 

діяльності на навколишнє природне середовище; 

8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

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

впливають на екологічну обстановку; 

10) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів 

об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля. 

Прийняті відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» ряд зобов’язань враховані на етапі розробки проекту ДПТ, а саме просторово-

планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарно-захисних зон, 

санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) 

об’єктів транспорту, зв’язку, енергетичної системи, інженерних комунікацій, тощо згідно вимог 

чинного законодавства. 
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Компенсаційними заходами передбачено озеленення територій планованої діяльності, 

рекультивація порушених земель при будівництві та сплата екологічного податку. 

Реалізація ДДП не зачіпає зобов’язань України на міжнародному рівні щодо запобігання 

негативному впливу на здоров’я населення. Детально вплив щодо зобов’язань на міжнародному 

рівні не розглядався. 

Реалізація ДДП не впливає на території інших держав. 
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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 ДПТ призведе до 

таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але 

у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або 

більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Коротко- та 

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

Проект детального плану території передбачає будівництво індустріального парку «Суми» 

на земельній ділянці площею 17,5284 га, що розташована в межах Сум на землях Сумської 

міської ради. 

Детальним планом території передбачається наступне зонування земельної ділянки, яка 

проектується: 

- Виробнича зона; 

- Зона інженерно-транспортної інфраструктури та обслуговування. 

Виробнича зона призначена для розміщення наступних підприємств:  

- Дослідницький центр; 

- Логістичний комплекс; 

- Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування; 

- Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів; 

- Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції; 

- Деревообробне підприємство. 

Провадження планованої діяльності з будівництва індустріального парку здійснить вплив 

на основні компоненти довкілля, як на етапі будівництва та і на етапі експлуатації об’єкта. 

Атмосферне повітря 

Будівельні та демонтажні роботи на ділянці спорудження промислового об’єкту 

супроводжуватимуться скупчення будівельної техніки. Робота дизельних двигунів призводить до 

неорганізованого викиду в атмосферу забруднюючих речовин: оксид вуглецю, діоксид азоту, 

діоксид сірки, НМЛОС, метан, сажа, бенз(а)пірен та парникові гази. 

На період експлуатації індустріального парку головними джерела забруднення 

атмосферного повітря є технологічні процеси планованих потужностей: 
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- підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування (порізка металу, штамповка, механічна обробка, зварювання, випробування та 

фарбування); 

- підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів (виробництво пластмасової 

тари, посуду та фурнітури із різних видів пластмас, а також гумових виробів); 

- підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції (виробництво 

комбікорму потужністю 10-20 т/годину); 

- деревообробне підприємство (розпилювання круглого лісу хвойних і листяних порід на 

дошку та брус; виробництво мірних обрізних пиломатеріалів для подальшої їх обробки; 

виготовлення столярних виробів із деревини). 

Розробником проекту «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район 

індустріального парку «Суми»)» надано орієнтовний перелік забруднюючих речовин від 

промислових об’єктів індустріального парку: 

1. Опалення приміщень: 

• Діоксид сірки SO2; 

• Оксиди азоту N2O; 

• Ртуть і сполуки; 

• Оксид вуглецю СО; 

• Діоксид вуглецю СО2. 

2. Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування: 

• Заліза (ІІІ) оксид F2O3; 

• Марганцю (IV) оксид MnO2; 

• Хрому (VI) оксид CrO3; 

• Кремнію оксид SiO2; 

• Водень фтористий HF; 

• Нікелю оксид; 

• Алюмінію оксид; 

• Пил абразивний; 

• Пил металевий; 

• Неорганічний пил з вмістом SiO2 вище 70%. 

3. Деревообробне підприємство: 

• Ацетон; 

• Бутилацетат; 

• Ксилол; 

• Толуол; 

• Спирт бутиловий (бутанол); 

• Спирт етиловий (етанол); 

• Етилцеллозольв; 

• Сольвент; 

• Уайт-спіріт; 

• Етилцетат; 

• Пил деревний. 

4. Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів: 

• Кислота оцтова (органічні кислоти в перерахунку на оцтову); 
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• Стірол; 

• Аміак; 

• Пил термопластів; 

• Хлоропрен; 

• Ізопрен; 

• Дібутілфталат; 

• Нітрил акрилової кислоти. 

5. Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції 

• Пил зерновий; 

• Пил комбікормовий. 

Згідно з планом зонування території м. Суми, затвердженим рішенням  Сумської міської 

ради від 06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження містобудівної документації «План зонування 

території міста Суми», вказана територія відноситься до виробничої зони промислових 

підприємств ІV - V класу шкідливості, що утворюють навколо себе нормативну 50 - 100-метрову 

санітарно-захисну зону. 

Тобто, з метою відповідності плану зонування міста виробничі об’єкти індустріального 

парку повинні відповідати обмеженням згідно Державних санітарних правил планування та 

забудови. 

Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів: 

1. Для дотримання СЗЗ у розмірі 100 м повинно відповідати одному, або декільком 

критеріям: 

 Виробництво гумового взуття без застосування органічних розчинників і гумових 

сумішей без застосування сажі. 

 Виробництво галантерейно-шкіряного картону з оздобленням полімерами із 

застосуванням органічних розчинників до 0,5 т/добу та виробництво гуми для низу взуття 

без застосування летких органічних розчинників. 

  Виробництво галаліту та інших білкових пластиків (амінопласти та ін.). 

 Виробництво поліхлорвінілового пластифікату, вініпласту, міпластових сепараторів 

пінополіуретану, поропластів, склопластів, стиропору. 

 Виробництво виробів із синтетичних смол, полімерних матеріалів та пластичних мас 

різними методами (пресуванням, екструзією, литтям під тиском, вакуум-формуванням та 

ін.). 

2. Для дотримання СЗЗ у розмірі 50 м повинно відповідати одному, або декільком 

критеріям: 

 Виробництво по вулканізації гуми без застосування сірковуглецю. 

 Виробництво виробів із пластичних мас та синтетичних смол (тільки механічна 

обробка). 

Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції 

1. Для дотримання СЗЗ у розмірі 100 м повинно відповідати одному, або декільком 

критеріям: 

 По переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння 

зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання. 

 Млини, крупорушки, зернообдиральні підприємства та комбікормові заводи. 

Деревообробне підприємство  

1. Для дотримання СЗЗ у розмірі 100 м повинно відповідати: 
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 Заводи лісопильні, фанерні та деталей дерев’яних стандартних будівель. 

2. Для дотримання СЗЗ у розмірі 50 м повинно відповідати: 

 Підприємства столярно-теслярні, меблеві, паркетні та по виготовленню ящиків. 

 

Підприємство з виробництва готових металевих виробів 

1. Для дотримання СЗЗ у розмірі 100 м повинно відповідати: 

 Підприємства металообробної промисловості з чавунним, сталевим (у кількості до 10000 

т/рік) та кольоровим (у кількості до 100 т/рік) литтям. 

2. Для дотримання СЗЗ у розмірі 50 м повинно відповідати: 

 Підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень. 

 

Найближча житлова забудова розташована в південно-східному напрямку від ділянки ДПТ 

на відстані 875 м. 

Найближчий об’єкт природно-заповідного фонду – Веретенівський парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва на відстані близько 3 км в південно-західному напрямку. 

Санітарно-захисна зона об’єкту за дотримання необхідних технологічних та 

природоохоронних умов - витримується. 

Загальний вплив об’єкту на стан навколишнього середовища – допустимий. 

При детальній оцінці локального впливу на наступних стадіях провадження планованої 

діяльності – обов’язкове врахування кумулятивних впливів від потенційних забруднювачів 

атмосфери, що знаходяться на суміжних територіях та земельних ділянках. 

 

Кумулятивний вплив на компоненти довкілля 

Поруч з ділянкою знаходиться діюче виробництво – Дочірнє підприємство «Завод 

обважених бурильних та ведучих труб». Близьке розташування підприємств галузі 

металообробки може призвести до кумулятивного підвищення концентрацій в повітрі району 

провадження планованої діяльності. А саме забруднюючих речовин від процесів металообробки 

та процесів зварювання: 

- пилу металевого та абразивного; 

- заліза (ІІІ) оксид; 

- марганцю (IV) оксид; 

- хрому (VI) оксид; 

- кремнію оксид; 

- водень фтористий HF; 

- нікелю оксид; 

- алюмінію оксид; 

- неорганічний пил з вмістом SiO2 вище 70%. 

Перелік суміжних забруднюючих речовин потребує уточнення та не є фактичним. 

З урахуванням ризику появи кумулятивного впливу необхідно запровадити заходи 

моніторингу після введення об’єкту в експлуатацію. У разі перевищень концентрацій 

забруднюючих речовин на східній межі СЗЗ ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» 

необхідно запровадити заходи по зменшенню обсягів викидів для обох підприємств. 

Контроль концентрацій здійснюється на межі СЗЗ ДП «Завод обважнених бурильних та 

ведучих труб» у зв’язку розташуванням майбутнього підприємства в межах СЗЗ існуючого 

заводу. 
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Нагромадження неорганічного пилу та оксидів металу призведе до посилення їх впливу на 

живі організми та екосистему в цілому.  

Дія хімічних сполук зумовлює широкий спектр шкідливих ефектів, які залежать від шляху 

та тривалості надходження в організм людини, рівнів доз або концентрацій. У методології оцінки 

ризику прийнято орієнтуватися на той шкідливий ефект, який виникає за впливу найменшої із 

ефективних доз (критичний ефект, критичні органи/системи). 

 

РЕЧОВИНА КРИТИЧНІ ОРГАНИ/СИСТЕМИ 

Завислі частинки (пил) Органи дихання 

Марганець та сполуки Центральна нервова система 

Хром IV Органи дихання 

Водень фтористий Кісткова система, органи дихання 

Алюміній та його сполуки Центральна нервова система, органи дихання 

Сірки діоксид Органи дихання 

 

Прогнозовані забруднюючі речовини не мають канцерогенного потенціалу, але є 

шкідливим фактором для працівників підприємства. За умов впровадження заходів колективного 

захисту на підприємстві, влив можна вважати допустимим.  

Вплив від кумулятивного ефекту роботи двох поруч розташованих металообробних 

підприємств на жителів міста є малоймовірним. Виробнича ділянка розташована в околиці міста, 

найближча житлова забудова розташована на відстані близько 1 кілометра. Підприємства 

розміщуються на природньому підвищені, що підсилює природне провітрювання виробничої 

території.  

Водні ресурси 

На період будівництва потреба у воді забезпечуватиметься привозною бутильованої водою. 

Водопостачання та водовідведення забезпечуватиметься шляхом підключення до існуючих 

мереж по вул. Брянській, поруч з заводом «Центроліт». 

Альтернативним варіантом є заходи згідно інформації, яка надана КП «Міськводоканал» 

СМР (додаток 1). 

У разі скидання забрудненої промисловими відходами води з території індустріального 

парку, кожен учасник має самостійно забезпечити її очищення до нормативного рівня. 

Поверхневі води перед скиданням в каналізацію до рівня нормативних показників очищаються 

кожним учасником індустріально парку самостійно та відводяться до дощової каналізації. 

У західному та південно-західному напрямку від ділянки ДПТ розташовані дві артезіанські 

свердловини питної води та технічні, що належать ДП «Завод обважених бурильних та ведучих 

труб» (додаток 2). З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води 

встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). 

ЗСО водних об'єктів створюються на всіх господарсько-питних водопроводах незалежно 

від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання. 

Залежно від типу джерела водопостачання (поверхневий, підземний), ступеня його 

захищеності і ризику мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, 

гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин 

встановлюються межі ЗСО та їх окремих поясів. 
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Межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від 

одиночної водозабірної споруди або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на 

відстані: 

- для захищених – 30 м; 

- для недостатньо захищених – 50 м. 

Для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкта, на якій неможливе 

забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у 

сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО 

допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно. 

Відстань від свердловин до межі ділянки ДПТ: 

- свердловина у західному напрямку – 35 м; 

- свердловина у південно-західному напрямку – 50 м. 

ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» не відноситься до підприємств на яких 

можливе забруднення ґрунту та підземних вод, тому перший пояс ЗСО свердловин становитиме 

від 15 до 30 м згідно ДБН В.2.5-74:2013. Другий пояс становитиме 200 м. 

Ділянка ДПТ не входить до першого поясу свердловин, але потрапляє до другого та 

третього поясу артезіанських свердловин. 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №2024 від 18 грудня 1998 року «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів встановлено правовий режим поясів 

ЗСО. Будівництво індустріального парку жодним чином не порушує правовий режим другого та 

третього поясів. У зв’язку з проведенням будівельних робіт в межах 2 та 3 поясів ЗСО необхідно 

отримати погодження від органів державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на 

місцях. 

 

Земельні ресурси 

Земельна ділянка, на якій передбачено створення індустріального парку, розташована в 

межах міста Суми на землях Сумської міської ради.  

Розмір земельної ділянки – 17,5284 га. 

Кадастровий номер 5910136600:03:006:0036. 

Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Поруч з ділянкою знаходиться діюче виробництво – Дочірнє підприємство «Завод 

обважених бурильних та ведучих труб», промисловий майданчик заводу «Центроліт», який на 

сьогодні ліквідовано. А також проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності 

ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та 

експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», автомобільна дорога 

державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (1,3км), автодорога Суми – Піщане та вул. 

Брянська, яка виходить на просп. Курський. 

Земельна ділянка повністю вільна від будівель. На території знаходяться пальові поля 

(руїни). 

Негативного впливу на земельні ресурси не передбачається. Планована діяльність 

відповідає цільовому призначенню земельної ділянки. 
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Прогнозується незначний вплив на геологічне середовище. Будівельні роботи та 

прокладання комунікацій не спричинять значного впливу на основні елементи геологічної 

структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ 

природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.). Основний 

вплив, який відбудеться під час будівельних робіт: 

- зняття верхнього шару ґрунту, що в подальшому буде використаний під час рекультивації; 

- локальне порушення ґрунтового профілю при вкладанні трубопроводів; 

- демонтаж руїн на ділянці ДПТ. 

 

Відходи 

Під час будівельних робіт утворюватимуться відходи будівельних робіт, відходи 

обслуговування будівельної техніки та тверді побутові відходи. 

 

Характеристика прогнозованих відходів на період будівництва 

№ 
з/
п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005-96 

Клас 
небе-
зпеки 

Технологіч
ний процес 

Агрегат
ний стан 
та склад 
відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 7 8 
Перший клас небезпеки 

1 
Батареї свинцеві 
зіпсовані або 
відпрацьовані 

6000.2.9.04 І 
Робота 

будівельної 
техніки 

Твердий 

Передається за 
договором 
спеціалізованій 
організації 

Другий клас небезпеки 

1 
Відходи масел 
технічних 

6000.2.8 ІІ 
Робота 

будівельної 
техніки 

Рідкий 

Передається за 
договором 
спеціалізованій 
організації 

Третій клас небезпеки 

1 

Матеріали 
обтиральні зіпсовані, 
відпрацьовані чи 
забруднені 
(промаслене ганчір'я) 

7730.3.1.06 ІІІ 
Робота 

будівельної 
техніки 

Твердий 

Передається за 
договором 
спеціалізованій 
організації 

2 

Відходи, які 
утворилися під час 
експлуатації 
транспортних засобів 
та перевезень, не 
позначені іншим 
способом або 
комбіновані 
(відпрацьовані 
автомобільні 
фільтри) 

6000.2.9 ІІІ 
Робота 

будівельної 
техніки 

Твердий 

Передається за 
договором 
спеціалізованій 
організації 

Четвертий клас небезпеки 

1 
Тверді побутові 
відходи 

7720.3.1.01 IV 
Діяльність 
персоналу 

Твердий 
Видаляється на 
полігон ТПВ за 
договором 

2 Шини  6000.2.9.03 IV 
Робота 

будівельної 
техніки 

Твердий 

Передається за 
договором 
спеціалізованій 
організації 
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Період експлуатації індустріального комплексу характеризується утворення виробних 

відходів та відходів обслуговування підприємства. 

Умовно відходи можна розділити на відходи виробництва та відходи обслуговування 

виробництва. 

Характеристика прогнозованих відходів на період експлуатації 

 

№ 
з/
п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005-96 

Клас 
небе-
зпеки 

Технологічни
й процес 

Агрегат
ний стан 
та склад 
відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 7 8 
Відходи виробництва 

1 
Відходи виробництва 
виробів пластмасових 

252 IV 
Підприємство з 

виробництва 
гумових та 

пластмасових  
виробів 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

2 
Відходи виробництва 
виробів гумових 

251 IV 

3 

Відходи виробництва 
конструкцій металевих 
та деталей конструкцій 
металевих 

2811 IV 

Підприємство  
з виробництва 

готових 
металевих 
виробів, 

металообробки і 
машинобудува-

ння 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

4 
Відходи, одержані у 
процесах зварювання 

2820.2.1.20 IV 

5 

Відходи виробництва 
кормів, готових для 
сільськогосподарських 
тварин 

1571 IV 
Підприємство з 
підготовки та 

зберігання 
сільськогоспода

рської 
продукції 

Твердий 

Передається за 
договором у 

якості 
сировини 

6 

Відходи виробництва 
продукції 
борошномельної 
промисловості 

1561 IV 

7 

Відходи виробництва 
деревини та виробів з 
деревини та корку, 
виробів з соломи та 
матеріалів інших 

2000 IV 
Деревообробне  
підприємство 

Твердий 

Передається за 
договором у 

якості 
сировини 

Відходи обслуговування виробництва 

1 
Батареї свинцеві 
зіпсовані або 
відпрацьовані 

6000.2.9.04 І 

Технічне 
обслугову-

вання транспо-
ртних засобів 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

2 
Відпрацьовані 
люмінесцентні лампи 

7710.3.1.26 І Освітлення Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

3 
Відходи масел 
технічних 

6000.2.8 ІІ 

Технічне 
обслугову-

вання транспо-
ртних засобів 

Рідкий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

4 

Матеріали обтиральні 
зіпсовані, 
відпрацьовані чи 
забруднені (промаслене 
ганчір'я) 

7730.3.1.06 ІІІ 

Технічне 
обслугову-

вання транспо-
ртних засобів 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 
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5 

Відходи, які 
утворилися під час 
експлуатації 
транспортних засобів 
та перевезень, не 
позначені іншим 
способом або 
комбіновані 
(відпрацьовані 
автомобільні фільтри) 

6000.2.9 ІІІ 

Технічне 
обслугову-

вання транспо-
ртних засобів 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

6 

Шлам від очищення 
вод стічних 
неспецифічних 
промислових (осад від 
споруд очищення 
технологічних стоків) 

9030.2.9.04 ІІІ 
Очищення 

виробничих 
стоків  

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

7 
Тверді побутові 
відходи 

7720.3.1.01 IV 
Діяльність 
персоналу Твердий 

Видаляється на 
полігон ТПВ за 

договором 

8 Шини  6000.2.9.03 IV 

Технічне 
обслугову-

вання транспо-
ртних засобів 

Твердий 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

 

Здоров’я населення 

Планований об’єкт знаходиться на відстані близько 1 км від найближчого житлового 

будинку по вулиці Тополянська. Враховуючи що максимальна санітарно-захисна зона від 

виробництв індустріального парку 100 м - межі витримуються. 

Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти відсутній.  

Проектний об’єкт не входить до першого поясу ЗСО свердловин ДП «Завод обважених 

бурильних та ведучих труб». Правовий режим для другого та третього поясів ЗСО витримується. 

Вплив на земельні ресурси та ґрунти мають місце лише в межах відведеної земельної 

ділянки. 

Враховуючи наведені вище факти вплив на здоров’я населення від планованого об’єкту є 

малоймовірним та можливий лише за умов виникнення надзвичайних ситуацій. 
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7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ 

ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

На території індустріального парку «Суми» передбачено розміщення екологічно безпечних 

підприємств з найсучаснішими системами переробки промислових відходів, що досягається 

шляхом впровадження інноваційних, високотехнологічних, конкурентоспроможних 

маловідходних та безвідходних технологій. Для цього, при проектуванні та будівництві 

індустріального парку, необхідно впроваджувати наступні заходи: 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

- Здійснення контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря, ведення постійного обліку; 

- Впровадження газоочисних установок на підприємствах, що здійснюють викиди 

забруднюючих речовин; 

- Впровадження заходів по відведенню та зниженню рівнів виробничих та інших шумів. 

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів: 

- будівництво споруд для очищення стічних вод;  

- вдосконалення технологічних процесів виробництва та обладнання, створення оборотних 

систем виробничого водопостачання, впровадження замкненого циклу водокористування – 

багатократне використання води в одному й тому ж виробничому процесі без скидання у 

природні водні об`єкти стічних вод; 

- застосування систем уловлювання та утилізації відходів паливно-мастильних матеріалів та 

масел (олій); 

- суворе дотримання правового режиму другого та третього поясів ЗСО для підземних 

джерел водопостачання відповідно до постанови Кабміну від 18.12.1998 року № 2024 «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. 

Заходи щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного 

поводження з ними: 

- впровадження  маловідходних  технологій; 

- розроблення та впровадження науково обґрунтованих нормативів на одиницю продукції 

(сировини та енергії); 

- розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою; 

системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); 

системи збирання заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; 

системи збирання та утилізації електричного та електронного обладнання;  

- зберігання та видалення відходів здійснювати відповідно до вимог екологічної безпеки та 

способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи їх передачу іншим 

споживачам (за винятком захоронення); 

- проведення заходів спрямованих на запобігання забрудненню навколишнього природного 

середовища небезпечними відходами; мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження 

з небезпечними відходами або передавати їх суб’єктам господарювання, які мають такі ліцензії. 

Заходи з охорони і раціонального використання земель: 

- створення захисних зелених зон. 
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Джерелами шуму, які визначають рівень звукового тиску, є технологічне обладнання, 

автомобільний транспорт. Рівень звукового тиску на межі житлової забудови не повинен 

перевищувати допустимих показників. 

Проектними рішеннями забезпечується дотримання санітарно-захисної зони - 50 - 100 м. 

Відстань до найближчої житлової забудови - більш 500 м. 

Відведення поверхневих дощових і поталих вод на ділянці здійснюється по лотках проїзної 

частини автодоріг та по відкритих водовідвідних лотках, а також по спланованій поверхні землі, 

з урахуванням природної інфільтрації ґрунту, в існуючу систему водовідведення в даному 

районі. 

Відповідальними за стан території є керівники підприємств.  

Видалення промислових відходів буде здійснюватися на повторну переробку, побутових 

відходів - в систему збирання побутових відходів м. Суми.  
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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  

Детальний план території розроблено з метою будівництва індустріального парку «Суми» 

на земельній ділянці з кадастровим номером – 5910136600:03:006:0036 (площею 17,5284 га). 

За планом зонування території м. Суми, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 

06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження містобудівної документації «План зонування 

території міста Суми», вказана земельна ділянка відноситься до виробничої зони промислових 

підприємств ІV - V класу шкідливості, що утворюють навколо себе нормативну 50 - 100-метрову 

санітарно-захисну зону. 

Вибір обумовлений наявністю території, що не використовується за своїм цільовим 

призначенням, є не благоустроєною. Також, критерієм обрання місця провадження планованої 

діяльності є віддаленість від житлової забудови та безпосередня близькість розташування до 

залізничних колій. 

Позитивними наслідками реалізації проекту ДПТ, є: 

- створення нових робочих місць; 

- збільшення виробничих потужностей міста Суми; 

- надходження нових видатків до бюджету міста; 

- повернення до експлуатації раніше занедбаної території. 

 

Технічні альтернативи: 

1. Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий 

варіант» без впровадження проектних рішень. При виборі даного варіанту місто Суми 

позбудеться нового потенційного «забруднювача» атмосферного повітря, користувача водними 

ресурсами та джерела утворення відходів. 

В той же час, відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до 

неможливості збільшення виробничих потужностей міста, реалізації концепції індустріального 

парку «Суми» та реалізації програми розвитку економіки регіонів України. А також, позбавить 

місцеве населення можливості працевлаштування на новостворені робочі місця. 

Вибір «нульової альтернативи» не призведе до змін навколишнього природнього 

середовища, за умови подальшого невикористання земельної ділянки, показники якості довкілля 

прогнозовано залишаться на рівні наведених у матеріалах даного Звіту. 

При затвердженні документа державного планування планована діяльність не призведе до 

утворення безповоротних втрат (наслідків) для довкілля чи здоров’я населення. Планована 

діяльність не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки. Прогнозовані напрямки впливу 

провадження планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення наведені в матеріалах 

даного Звіту. 

2. Альтернативним варіантом є водозабезпечення планованого об’єкту від артезіанських 

свердловин на Тополянському водозаборі. 

Згідно інформації, яка надана КП «Міськводоканал» СМР, для реалізації даної 

альтернативи необхідно передбачити наступні заходи: 

По водопостачанню: 

- будівництво двох глибоководних свердловин на Тополянському водозаборі; 

- будівництво підкачуючої насосної станції розрахункової потужності; 

- будівництво резервуару чистої води; 
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- будівництво кільцевих водопроводів розрахункового діаметру; 

По водовідведенню: 

- будівництво вуличних самопливних каналізаційних мереж розрахункового діаметру; 

- будівництво каналізаційної насосної станції; 

- будівництво каналізаційного напірного колектору розрахункового діаметру з 

підключенням до діючого самопливного каналізаційного колектору Д = 600 мм по проспекту 

Курському з подальшою його реконструкцією. 

Дана альтернатива є економічно та екологічно недоцільною. Відстань до Тополянського 

водозабору становить близько одного км від ділянки ДПТ. Буріння свердловин та будівництво 

інших допоміжних споруд збільшить навантаження на навколишнє середовище від будівельних 

робіт. Також, обрання даної альтернативи створює необхідність прокладання водопровідних 

комунікацій протяжністю 1 км до ділянки проектування. Прокладання водопостачання на таку 

відстань значно ускладнене та економічно необґрунтоване. 

Проектним рішенням детального плану території є підключення до існуючих мереж 

водопостачання та водовідведення по вул. Брянській поруч з заводом «Центроліт». Дане рішення 

зменшить площі розривних робіт для підключення комунікацій нового будівництва, а також не 

потребує буріння свердловин чи будівництва допоміжних будівель з метою водопостачання. 

3. Виробнича зона проектного індустріального парку «Суми» призначена для розміщення 

наступних підприємств: 

- Дослідницький центр; 

- Логістичний комплекс; 

- Підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і 

машинобудування; 

- Підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів; 

- Підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції; 

- Деревообробне підприємство. 

На схід від обраної ділянки ДПТ розташований ДП «Завод обважнених бурильних та 

ведучих труб», що згідно Плану зонування міста Суми відноситься до другого класу 

шкідливості. Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

підприємства у райони, до складу яких входять підприємства II класу небезпеки, не 

припускається включати об’єкти по переробці сільгосппродукції та зерносклади.  

З метою усунення порушення, технічною альтернативою є відмова від включення в 

індустріальний парк підприємства з підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

 

Територіальні альтернативи: 

Територіальні альтернативи не розглядалась. 

Земельна ділянка, на якій передбачено створення індустріального парку, розташована в 

межах міста Суми на землях Сумської міської ради. Цільове призначення: 11.02 для розміщення 

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

машинобудівної та іншої промисловості. 

Поруч з ділянкою знаходиться діюче виробництво – Дочірнє підприємство «Завод 

обважених бурильних та ведучих труб», промисловий майданчик заводу «Центроліт», який на 

сьогодні ліквідовано. А також проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності 

ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та 

експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», автомобільна дорога 
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державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (1,3км), автодорога Суми – Піщане та вул. 

Брянська, яка виходить на просп. Курський. 

Земельна ділянка повністю вільна від будівель. На території знаходяться пальові поля 

(руїни). 

В межах міста Суми відсутня земельна ділянка, яка б була достатньо віддалена від 

житлових будинків, мала зручний вихід до дороги державного значення та залізничних колій, а 

також була вільна від забудови. Важливим аспектом обрання ділянки, також, є можливість 

підключення до існуючих комунікацій, розташованих на прилягаючий вулиці. 

Винесення об’єкту проектування за межі міста, створить необхідність будівництва 

свердловин з метою водопостачання та локальних очисних споруд. Не менш важливим, є 

необхідність зміни цільового призначення приміських територій, що в більшості випадків 

відносяться до земель для ведення сільськогосподарського виробництва. 

 

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 

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 

планованого об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету 

та ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: 

будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації (наслідок виконання документа 

державного планування). 

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 – Сумську міську раду.  

Повсякденний контроль за станом будівельного обладнання і технічних заходів по 

запобіганню забруднення навколишнього середовища здійснюється силами уповноважених 

Сумською міською радою осіб, що відповідальні за проектні заходи виконання яких може 

призвести до забруднення навколишнього середовища. 

Зовнішній моніторинг 

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкта силами органів державного 

нагляду, місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань. 
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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. 

Сумська міська 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. 
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9.1 Моніторинг на етапі реалізації рішень детального плану території 

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 

будівельної техніки 

1 раз на рік 

Сумська міська рада 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  

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 будівельного 

майданчика 
Щоденно 

Призначена Сумською 

міською 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 

Сумської міської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці 

Громадські організації/ 

ЗМІ/ 

інші зацікавлені сторони 

Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша 

уповноважена особа 

Сумської міської ради 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін на 

продовження співпраці./ 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ./ 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 
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9.2 Моніторинг після реалізації рішень детального плану території 

 

 

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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1 2 3 4 5 
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 

Сумської міської ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

Громадські організації Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Сумської міської ради 

Позитивний настрій зацікавлених 

сторін на продовження співпраці 

ЗМІ Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю Сумської 

міської ради 

Нейтральні або позитивні 

публікації у ЗМІ 

Інші зацікавлені сторони Щоразу за потребою 

Фахівець зі зв’язків із 

громадськістю, соціальний 

працівник, інша уповноважена 

особа Сумської міської ради 

Співпраця із зацікавленими 

сторонами 
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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 

«Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)».  

Замовником розробки проекту детального плану «Детальний план території біля заводу 

«Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)» є Управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради. 

Детальний план території розроблено згідно технічній документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, яку затверджено Рішенням Сумської міської ради від 27 грудня  2017 року 

№ 2958-МР «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності в м. Суми на території Сумської міської ради Сумської області (в 

районі заводу «Центроліт»)». 

Створення індустріального парку «Суми» відповідає основному документу, що регулює 

розвиток м. Суми – «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 – 2020 роки» та сприяє реалізації наступних цілей та 

пріоритетів: 

- введення нових високотехнологічних виробництв та модернізації виробничих 

потужностей;  

- поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва, в т.ч. місцевих товаровиробників; 

- покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу міста. 

Земельна ділянка, на якій передбачено створення індустріального парку, розташована в 

межах міста Суми на землях Сумської міської ради. 

Розмір земельної ділянки – 17,5284 га. 

Кадастровий номер 5910136600:03:006:0036. 

Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Поруч з ділянкою знаходиться діюче виробництво – Дочірнє підприємство «Завод 

обважених бурильних та ведучих труб», промисловий майданчик заводу «Центроліт», який на 

сьогодні ліквідовано. А також проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності 

ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та 

експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», автомобільна дорога 

державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (1,3км), автодорога Суми – Піщане та вул. 

Брянська, яка виходить на пр. Курський. 

Земельна ділянка повністю вільна від будівель. На території знаходяться пальові поля 

(руїни). 

В процесі будівництва та експлуатації об’єкта можливі ризики впливу на навколишнє 

природне середовище в тому числі на здоров’я населення. Враховуючи проведений аналіз 

можливого впливу на стан довкілля та здоров’я населення прогнозується, що планована 

діяльність не призведе до утворення безповоротних втрат (наслідків) для довкілля чи здоров‘я 

населення. Планована діяльність не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки.  
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Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього 

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

природного середовища». 

Вибір території детального планування обумовлений наявністю земельної ділянки, що не 

використовується за своїм цільовим призначенням, є не благоустроєною. Також, критерієм 

обрання місця провадження планованої діяльності є віддаленість від житлової забудови та 

безпосередня близькість розташування до залізничних колій. 

Позитивними наслідками реалізації проекту ДПТ, є: 

- створення нових робочих місць; 

- збільшення виробничих потужностей міста Суми; 

- надходження нових видатків до бюджету міста; 

- повернення до експлуатації раніше занедбаної території. 

Технічні альтернативи проектних рішень містобудівної документації: 

1. Відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження 

проектних рішень. 

2. Водозабезпечення планованого об’єкту від артезіанських свердловин на Тополянському 

водозаборі, як альтернатива підключення до існуючих мереж водопостачання та водовідведення 

по вул. Брянській поруч з заводом «Центроліт». 

3. Відмова від включення в індустріальний парк підприємства з підготовки та зберігання 

сільськогосподарської продукції з метою дотримання вимог Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів. 

Територіальні альтернативи не розглядалась. 

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

провадження планованої діяльності з будівництва індустріального парку «Суми» 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 під час провадження планової діяльності не 

передбачається. 

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 працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. 

Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори 

та критерії для оцінки. 

Відповідальність за ведення моніторингу на стадії будівництва, експлуатації та виведення з 

експлуатації планованого об’єкту несе Сумська міська рада. 
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