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Передумова та призначення звіту
Метою стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) є сприяння сталому
розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності
населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час
розроблення та затвердження документів державного планування.
Звіт про СЕО документа державного планування (далі – ДДП)
виконується згідно вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”.
Вищезазначений закон прийнятий 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 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для
довкілля.
Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання
документів державного планування.
Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного
оцінювання на етапі планування проєкту ДДП, що передбачає розгляд
можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх
інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Перелік абревіатур
СЕО – стратегічна екологічна оцінка;
ДДП – документ державного планування;
ДПТ – детальний план території;
ПД – планована діяльність;
ЗР – забруднюючі речовини;
ТП – трансформаторна підстанція;
ПС – перетворююча підстанція;
ТПВ – тверді побутові відходи;
ПЗФ – природно-заповідний фонд;
СЗЗ – санітарно-захисна зона.
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування та його
зв'язок з іншими документами державного планування
1.1. Зміст документа державного планування
Документ державного планування «Внесення змін до детального плану
території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина,
Проектна №10 у м. Суми» виконано на замовлення Управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради.
СЕО до проєкту, до якого вносяться зміни, раніше не розроблялась.
Ділянка, до якої розробляється проєкт детального плану території (далі –
ДПТ), призначена під забудову мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна
№9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми.
Ділянка під плановану діяльність (далі – ПД) на даний час складається з
декількох земельних ділянок, цільове призначення яких наступне:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);
- під будівництво жилого масиву (6 га);
- для іншої жилої забудови (22,2866 га).
Розподіл території за функціональним використанням.
Види використання території
Мікрорайон матиме функціональні зони:
- зона Ж-1: малоповерхова індивідуальна забудова висотою 1-2
поверхи;
- зона Ж-3, Ж-4: змішана багатоквартирна житлова та громадська
середньо- та багатоповерхова забудова від 5 до 16 поверхів з вбудованоприбудованими приміщеннями громадського призначення, що розміщуються на
перших та першому-другому поверхах;
- рекреаційна;
- зона спецпризначення для будівництва пождепо;
- зона інженерних споруд ІН1 для будівництва електричної підстанції
ПС "Роменська" ПАТ "Сумиобленерго" 110/20 кВ;
- зона доріг в червоних лініях.
Проєктний план (основне креслення) – у Додатку 6.
Основні техніко-економічні показники – у Додатку 7.
Схема планувальних обмежень – у Додатку 8.
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Таблиця 1.1 – Експлікація будівель і споруд
Функціональне використання
Поверховість
Житлові будинки
Одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з 1-2
присадибними ділянками)
Житлові будинки, окремо розташовані або зблоковані
5-16
Об’єкти обслуговування
Дитячий садок (215 місць) з початковою школою (100 2-3
місць)
Продуктовий супермаркет
1 (вбудовано-прибудований)
Торгівельно-розважальний
центр
(торгівля 1-2
промтоварами, продуктами харчування, побутове (вбудовано-прибудований
обслуговування, аптека, відділення банків, офіси
мобільних операторів, тощо)
Культурно-дозвіллєвий центр
1 (вбудовано-прибудований
Підприємство громадського харчування
1 (вбудовано-прибудований
Офісні приміщення
4
Фітнес-центр
1 (вбудовано-прибудований
Магазин продуктовий
1 (вбудовано-прибудований
Житлово-експлуатаційна контора
1 (вбудовано-прибудований
Кафе, пункт прокату
1 (вбудовано-прибудований
Амбулаторія сімейного лікаря та стоматології, аптека
1 (вбудовано-прибудований
Відкриті спортивні споруди та майданчики
Комплекс
майданчиків
дитячих,
спортивних, відпочинку дорослого населення ( у дворах –
господарських)
Майданчик вигулу собак
Об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури
Паркінг наземний багатоповерховий (90 м/місць)
3
Газо-розподільчий пункт (ГРП)
Котельня
1
Трансформаторна підстанція (ТП) 10/0,4 Кв
1
ПС «Роменська ПАТ «Сумиобленерго» 110/20 кВ
1
Каналізаційна насосна станція (КНС – існуюча)
1
Об’єкти спеціального призначення
Пожежне депо:
Пожежна частина
3
Гараж спецтехніки
1
Підземні резервуари протипожежного запасу води
-

Проєкт передбачає дві зони житлової забудови:
- зона Ж-1: малоповерхова індивідуальна забудова висотою 1-2 поверхи;
- зона Ж-3, Ж-4: змішана багатоквартирна житлова та громадська
середньо- та багатоповерхова забудова від 5 до 16 поверхів з вбудованоприбудованими приміщеннями громадського призначення, що розміщуються
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на перших та першому-другому поверхах. На території житлової забудови
проєктом передбачається будівництво дитячого садочку на 215 місць,
суміщеного з початковою школою на 100 місць.
Зона садибної житлової забудови Ж-1 (ділянка 1)
Площа – 6 га.
Кількість населення – 322 особи.
Щільність населення – 53,67 особи/га.
Переважні види використання:
- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними
ділянками).
Супутні:
- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 12 автомобілі;
- оранжереї та теплиці;
- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для
обслуговування цієї зони.
Допустимі:
- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі і обслуговування.
Зона змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови
Ж-3, Ж-4 (ділянка 2)
Площа – 15,8215 га.
Кількість населення – 4 958 осіб.
Щільність населення – 313,37 осіб/га.
Ділянка складається з п’яти окремих кварталів, які можуть бути виділені
в окреме землевідведення, шоста ділянка землевідведення – територія
дитячого садка-початкової школи.
Переважні види використання:
- житлові будинки 5-9 та 9-16 поверхів, окремо розташовані або
зблоковані згідно розробленого ДПТ;
- дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;
- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані об'єкти культурнопобутового обслуговування, фізкультурно-оздоровчого призначення, аптеки
та заклади охорони здоров'я (первинна ланка – амбулаторія сімейної
медицини), заклади торгівлі, громадського харчування;
- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні будівлі;
- усі типи використання, дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватися в
окремій будівлі чи на 1-3 поверсі будинку іншого призначення;
- озеленені території.
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Супутні:
- підземні, напівпідземні та наземні гаражі, відкриті автостоянки для
тимчасового зберігання легкового автотранспорту згідно розрахунку
відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
- господарські, ігрові, спортивні майданчики, майданчики відпочинку
дорослого населення;
- будівлі та споруди для обслуговування будівель переважного виду
використання (трансформаторні підстанції, споруди інженерного забезпечення
і т. ін.)
Допустимі:
- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі і обслуговування.
Спеціальна зона С-1:
Переважні види використання:
- будівлі пожежної частини Управління ДСНС України у Сумській
області.
Супутні:
- житлові будинки;
- гаражі, відкриті стоянки;
- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для
обслуговування цієї зони.
Допустимі:
- комунікації, тимчасові споруди.
Вулична мережа і внутрішній транспорт
Для організації єдиної системи зв’язків між територією житлового
кварталу та центром населеного пункту, а також організації необхідних
проїздів на проєктній території вулична мережа в проєкті мікрорайону
представлена проєктними вулицями в червоних лініях та проїздами.
На ділянці №1 малоповерхової індивідуальної забудови передбачається
розміщення вбудованих у будинки та прибудованих, або окремо стоячих на
присадибній ділянці гаражів, тож на даній території немає потреби у місцях
тимчасового зберігання автомобілів.
На ділянці №2 змішаної багатоквартирної та громадської забудови
необхідно 1 614 місць постійного зберігання автомобілів та 243 місця
тимчасового зберігання автомобілів для мешканців забудови. Крім того, для
громадської забудови згідно розрахунку необхідно ще 162 місця гостьових.
На ділянці запроєктовано 1 756 місць постійного зберігання
автомобілів для мешканців у підземних паркінгах та 436 місць тимчасового
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зберігання автомобілів на відкритих автостоянках місткістю від 3 до 50
автомобілів.
Інженерна підготовка території
Водозабезпечення
Джерелом водоспоживання згідно рішень генплана міста Суми прийняті
централізовані міські мережі водопостачання по вул. Проектна №10 та
пров. Гетьманському. Система водопостачання прийнята об’єднана:
господарсько-питна-протипожежна.
Каналізування
Проєктом прийнята повна роздільна система каналізування. Схема
каналізування згідно рішень генплана міста Суми: стічні води по мережі
самопливної каналізації будуть надходити на існуючу каналізаційну насосну
станцію (КНС). Від КНС стічні води транспортуватимуться напірним
колектором на очисні споруди м. Суми. Очищення стічних вод повне,
біологічне. Проєктна схема дощової каналізації передбачає відведення
дощових вод закритою системою дощової каналізації, яка влаштовується
вздовж вулиць у напрямку до існуючої міської мережі дощової каналізації.
Теплопостачання
Для опалення та гарячого водоспоживання передбачається запроєктувати
котельню. За основне паливо в котельні прийнято природний мережний газ.
Газопостачання – централізоване.
Електрозабезпечення.
Для покриття навантаження проєктованого житлового мікрорайону
передбачена установка двох закритих трансформаторних підстанцій (далі –
ТП) – 10/0,4 кВ з двома трансформаторами 2 × 1000 кВА.
Підключення до електричних мереж 10 кВ – від проєктованої ПС110/20
«Роменська».
Отже, даний ДДП має та передбачає види діяльності та об’єкти, які
відносяться до таких, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля – друга категорія в статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:
проєктування перетворюючої двотрансформаторної підстанції (далі – ПС)
«Роменська» 110/20 кВ загальною потужністю 2×10 МВА відкритого типу для
покриття навантаження району «Роменський» міста Суми, в тому числі і
проектованого мікрорайону, та частково користувачів с. Сад і с. Косівщина
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Сумського району. Живлення підстанції передбачається від існуючої лінії
ПЛ-110 кВ «Суми-Вузлова». Для передавання електроенергії класу напруги
20 кВ до перетворюючих підстанцій 20/0,4 кВ та існуючих РП наразі
передбачено використання кабельних ліній. Межі охоронної зони підстанції
110/20 кВ визначаються вимогами ПУЕ-2017 та складають 3 м від огорожі
території. Межі санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ) визначені на підставі
вихідних даних, наданих ПАТ «Сумиобленерго». Згідно розрахунку,
виконаного у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 проєктувальником
підстанції «Роменська» ПАТ «ПТІ «Київбуд» (ГІП Кінзерська Т.В.), СЗЗ
становить 65 м від трансформатора (або 30 м від огорожі ПС), за умови
встановлення запроєктованих ними шумозахисних огорож висотою не менше
7,430 м навкруг трансформаторів, що створює можливість розташування
житлової забудови за межами цієї СЗЗ (65-85 м від вісі баку найближчого
силового трансформатора) не вище 12-поверхів.
Благоустрій та озеленення
Площа вільна від забудови та проїздів озеленяється. На цій території
запроєктовано посадку дерев, кущів декоративних порід, рядова посадка
кущів, влаштування газонів та квітників. Для зручності руху пішоходів
передбачені тротуари. На території житлової багатоквартирної забудови
запроєктовані всі необхідні майданчики для ігор дітей та відпочинку
дорослих, господарські майданчики, тимчасові стоянки для легкових автівок.
Проєктом передбачено озеленення площею 3,9810 га (прибудинкові
території у дворах, озеленення покрівель стилобатів та пішохідний бульвар).
В якості зелених насаджень загального користування для всіх жителів
території ДПТ передбачено облаштування парку площею 4,6000 га на території
існуючої лісопаркової зони та скверу між вулицями Соколиною та Проектною
№10 площею 0,5500 га, що в цілому складає 5,1500 га.
В запроєктованому парку передбачається розмістити:
- спортивні майданчики;
- дитячі майданчики;
- майданчики для відпочинку дорослого населення.
Уздовж головної алеї парку передбачено лави для відпочинку.
Входи до парку запроєктовані з вул. Проектної №10 та з території
житлової забудови.
В сквері, вхід до якого запроєктовано з вул. Соколиної та Проектної №10,
розміщуватимуться:
- дитячі майданчики;
- майданчики для відпочинку дорослого населення.
Вздовж головної алеї скверу передбачено лави для відпочинку.
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Покриття території мікрорайону, зокрема внутрішніх проїздів,
майданчиків та тротуарів, велодоріжок передбачене тверде.
На пішохідних доріжках і тротуарах пропонується влаштування покриття
з тротуарної плитки.

1.2.

Цілі документа державного планування

Цілі ДДП:
- комплексне освоєння території;
- реалізація житлової політики, підвищення життєвого рівня населення;
- уточнення
функціонального
зонування,
взаємодії
окремих
планувальних зон, визначення необхідної площі ділянок житлової забудови,
системи обслуговування, озеленення та благоустрою території;
- створення для населення безпечної, безбар’єрної, сприятливої для
життєдіяльності середи.
Внесення змін до ДДП має цілі:
- зміна планувальної структури території та функціонального
призначення території в її південно-західній частині між вул. Соколина та
вул. Проектна № 9 для розміщення підстанції 110/20кВ «Роменська» згідно
ТЕО ПАТ «Сумиобленерго»;
- зміна планувальної структури території в її північній частині (ділянка з
кадастровим № 5910136600:20:032:0003) у відповідності до наданої
забудовником проєктної документації, розробленої на підставі отриманих
раніше містобудівних умов;
- визначення черговості та обсягів подальшої містобудівної діяльності,
зміни кадастрового поділу в межах ділянки з кадастровим номером
№5910136600:20:032:0001, розроблення нових проєктів землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб;
- уточнення містобудівних умов та обмежень.

1.3. Зв'язок з іншими документами державного планування
Основні стратегічні документи, що мають відношення до проєкту ДПТ:
- Проект внесення змін до генерального плану міста Суми, розроблений
ДП ДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя і затверджений 19 грудня
2012 року;
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- План зонування території міста Суми, розроблений ДП ДНДІПМ
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя і затверджений сесією VI скликання
Сумської міської ради 6 березня 2013 року (рішення № 2180-МР);
- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 р.;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської
області на 2019-2021 рр.;
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на
період до 2030 р.;
- Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на
2019 р. на наступні 2020-2021 програмні роки.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень)
При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища була
використана офіційна статистична інформація обласних органів виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього
середовища, у сфері охорони здоров’я, а також матеріали «Доповіді про стан
навколишнього природного середовища у Сумській області у 2019 році».
Схема розташування території у планувальній структурі населеного
пункту – див. Додаток 4. План існуючого використання території – Додаток 5.
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення
Географічне розташування території
Територія, на яку розробляється ДПТ, знаходиться в західній
периферійній частині міста Суми та має площу 43,6319 га; обмежена вулицями
Нахімова, Проектною №9, Соколиною, Проектною №10 та провулком
Гетьманським.
Ділянка під плановану діяльність (далі – ПД) на даний час складається з
декількох земельних ділянок, цільове призначення яких наступне:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);
- під будівництво жилого масиву (6 га);
- для іншої жилої забудови (22,2866 га).
Територія ПД знаходиться в оточенні магістральних вулиць районного
значення та межує:
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- з півночі знаходиться ділянка комунальної власності, орендована
Сумською кондитерською фабрикою, що не діє;
- з північного сходу – багатоповерхова житлова забудова;
- зі сходу – садибна житлова забудова вздовж вул. Нахімова;
- з південного сходу – багатоповерхова житлова забудова;
- з південного заходу – автогаражний кооператив «Вікторія»;
- із заходу – межа м. Суми, за якою розташовані землі Сумського району,
призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
На території розташовано ряд будівель: в північній частині розташовані
чотири зблокованих малоповерхових будинки та чотири садибних будинки,
розташованих вздовж провулку Гетьманського, а також проходять інженерні
мережі: водопроводу, каналізації, газу, електропостачання.
Клімат
Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.-27:2010 територія Сумської області
відноситься до зони І за кліматичним районуванням. Клімат – помірноконтинентальний. Тривалість періоду з від’ємною середньодобовою
температурою 118 діб. Кліматичні характеристики, за даними Сумського
обласного центру з гідрометеорології, наведені у Таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Кліматичні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі
будівництва
Найменування характеристик
Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери, А
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого
місяця року, Т 0С
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року,
Т 0С

Величина
180
1
+25,0
-7,7

Середня річна температура повітря, Т 0С

+6,6

Середня річна кількість опадів, мм

603

Середня річна відносна вологість повітря, %

78

Середньорічна роза вітрів, % :
Північний

9,4

Північно-східний

9,2

Східний

13,6

Південно-східний

17,5

Південний

12,1

Південно-західний

10,5
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Найменування характеристик

Величина

Західний

15,0

Північно-західний

12,7

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення
перевищення якої складає 5%, м/c
Максимальна зареєстрована швидкість вітру, м/c

12-13
34

Згідно проведеним Сумським обласним центром з гідрометеорології
аналізом даних спостережень метеостанцій області, в останні роки на Сумщині
клімат змінюється. Зміну клімату прийнято характеризувати за допомогою
річної температури повітря. Середня річна температура повітря у 2019 році
становила 8,5-9,5°, що на 2,5-3° вище за річну норму. Така висока річна
температура повітря на Сумщині зареєстрована вперше з 1944 року. Найвища
температура повітря 33-35° зареєстрована на переважній території області в
червні, на півдні – в серпні, найнижча 16-22°морозу – у січні.
У середньому за останнє десятиріччя майже в усі місяці середня місячна
температура повітря виявилася на 1-2,5° вищою за норму, лише в лютому –
близькою до кліматичної норми. У більшості років лютий став холодніший, ніж
січень. Найбільший приріст температури повітря на 2-2,8° відбувся в січні та
липні.
Кліматичні зміни відбулися і по сезонах року. Весна, як правило, настає
на 2 тижні раніше, ніж звичайно, тривалість її в середньому також збільшилася,
але наростання тепла на її початку відбувається повільно, часто повертаються
холоди та інтенсивні снігопади. За нею іде у більшості випадків жарке, з
меншою за норму кількістю опадів літо. Однак у літній період збільшилася
кількість меридіональних вторгнень холодного арктичного повітря, що
спричиняє зростання інтенсивності таких явищ погоди, як шквали, сильні
зливи, град. Далі настає коротша ніж раніше, дуже нестійка, як правило,
тепліша за норму, з частими відлигами і різкими коливаннями температури
повітря зима.
Причиною зміни клімату є підвищення рівня в атмосферному повітрі
парникових газів. До основних парникових газів відносяться: діоксид вуглецю,
метан, оксид азоту, гідрофторвуглеці, перфторвуглеці та гексафторид сірки.
Атмосферне повітря
За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2019
році відбулося збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР) в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел у порівнянні з 2018 р.
Збільшилися обсяги викидів по наступних ЗР: метан, оксид вуглецю, аміак
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тощо. Зменшено обсяги викидів ЗР: речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок, металів та їх сполук, діоксиду та інших сполук сірки тощо.
Найбільшими забруднювачами повітря м. Суми є такі підприємства:
ПАТ «Сумихімпром», Сумське ЛВУМГ, ТОВ «Сумитеплоенерго». Дані
наведено у Таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Основні забруднювачі атмосферного повітря м. Суми
№
п/п

Підприємствозабруднювач

Валові викиди, т Зменшення/
збільшення
2018 р. 2019 р.
-/+

1

Сумське ЛВУМГ

2425,7

3139,7 +

2

ТОВ «Сумитеплоенерго» 2645,7

1854,8 -

3

ПАТ «Сумихімпром»

3284

3323,5

-

Причина зменшення/
збільшення
Збільшення
загального
напрацювання
турбоагрегатів;
проведення
профілактичних робіт на
компресорних станціях
Зменшення
роботи
технологічного
обладнання
Зменшення
роботи
технологічного
обладнання (зменшення
виробництва
двоокису
титану,
залізоокисних
пігментів,
сульфату
заліза)

За даними Головного управління статистики у Сумській області м. Суми є
одним із населених пунктів Сумської області з найбільшим показником обсягів
викидів ЗР у атмосферне повітря: 7,54 тис. т.
Таблиця 2.3 – Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами в атмосферне повітря по районах та містах області у 2019 р.
Місто

м. Суми

Всього,
т

У % до
2018 р.

7536,342 89,84

Збільшення/ Розподіл, обсягів Щільність
зменшення (-)
викидів, %
викидів,
проти 2018р.
кг
-852,275

34,76

51796,165

У розрахунку
на душу
населення, кг
28,7516

Вагомий вплив на атмосферне повітря міста мають пересувні джерела
викидів ЗР – автотранспорт. Зокрема, територія ПД знаходиться під впливом
автотранспорту, оскільки знаходиться в оточенні магістральних вулиць
районного значення. Підприємства в районі планованої діяльності відсутні.
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Тому вплив на атмосферне повітря в основному відбувається від
автотранспорту та систем опалення житлової забудови.
У м. Суми моніторингові спостереження за атмосферним повітрям на
вміст ЗР: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту,
аміаку, формальдегіду – проводяться щоденно на трьох стаціонарних постах:
- ПСЗ № 3 - м. Суми вул. Сумсько-Київських дивізій, 26;
- ПСЗ № 4 - м. Суми вул. Харківська, 125;
- ПСЗ № 5 - м. Суми вул. Металургів, 2.
За вересень 2020 року відібрано 1175 проб атмосферного повітря.
Середньомісячні концентрації по місту перевищували санітарні норми в
атмосферному повітрі по пилу в 2,5 рази, діоксиду азоту в 1,8 рази,
формальдегіду в 1,1 рази. Інші інгредієнти, що визначались, нижче санітарних
норм.
У вересні на ПСЗ №5 (вул. Металургів), що є найближчим до території
ПД, середньомісячний вміст по пилу перевищував рівень ГДК в 3,4 рази,
діоксиду азоту в 2,2 рази. Середньомісячна концентрація перевищувала ГДК по
пилу в 2,1 рази, діоксиду азоту в 1,6 рази на ПСЗ №4 (вул. Харківська), а на
ПСЗ №3 (вул. Сумсько-Київських дивізій) по пилу в 1,9 рази та діоксиду азоту
в 1,5 рази.
У порівнянні з серпнем забруднення атмосферного повітря міста по пилу,
діоксиду сірки збільшилося, формальдегіду зменшилося, а по діоксиду азоту,
оксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку зосталося майже на попередньому рівні.
Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного
повітря в вересні не спостерігалось.
Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря
щоденно проводила авіаметеорологічна станція Суми. Радіаційний фон у
вересні по м. Суми складав 12-14 мкР/год і не перевищував допустимих
значень.
Рельєф
Рельєф на території ПД полого-хвилястий, з деякими окремими
підвищеннями і пониженнями землі. Існуючі абсолютні відмітки поверхні землі
змінюються від 143,50 м – в південно-східній частині до 140,63 м – в центрі
західної частини.
В геоморфологічному відношенні ділянка знаходиться в межах
Хотинсько-Краснопільського
фізико-географічного
району
Сумської
лісостепової області.

16

Геологія
В геологічній будові приймають участь кристалічні докембрійські
відклади, представлені гранітами, гнейсами, що залягають на глибині від
девонського до четвертинного віку. Вони представлені комплексом глин,
алевролитів, мергелів, піщаників та інших відкладів різних ярусів і відкладів
стратиграфії. Четвертинні відклади представлені всюди. Вони розвинені на
вододілах і по долинах річок. Характеризуються широким комплексом
континентальних порід. На водорозділах широко розвинуті лесовидні суглинки
Глеси. В долині річки Псел і її приток широко розвинені алювіальні відклади –
піски і глини.
Загальна характеристика геологічної будови проектованої території має
суттєве значення в плані інженерно-будівельного освоєння території. При
цьому головним об`єктом характеристики є четвертинні відклади.
Ґрунти
Ґрунтовий покрив території ПД характеризується відносною
однорідністю, що обумовлено обмеженими розмірами території і її
геоморфологічними особливостями. Аналіз ґрунтових умов приводиться за
матеріалами
"Укрземпроекту".
Ґрунтовий
покрив
характеризується
чорноземами глибокими мало гумусними. Вони займають приблизно 70%
території. Механічний склад важко суглинковий, вміст гумусу 6-7%.
Гідрографія
На території ділянки водойми відсутні.
Гідрологія
У структурному відношенні територія розташована у межах Дніпровськодонецького артезіанського басейну.
Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України
територія знаходиться в межах західного схилу акумулятивно-денудаційної
рівнини Середньоруської височини і відноситься до середнього ризику
інженерно-геологічних умов освоєння.
Природні рівні залягання ґрунтових вод у межах міста фіксуються на
глибинах 10-15 м, в межах прируслових терас і заплав 0-3 м. Відповідно "СНиП
ІІ-28-73" підземні води по відношенню до бетону неагресивні.
У сейсмічному відношенні дана територія відноситься до несейсмічної
зони ("СНиП 11-7-81"). Ґрунти цієї території відносяться до І типу просідання.
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Інженерне обладнання території
Ділянка ПД обмежена вулицями Нахімова, Проектною №9, Соколиною,
Проектною №10 та провулком Гетьманським. Прилеглими вулицями Нахімова,
Проектною №10 та провулком Гетьманським проходять такі інженерні мережі:
водопровід, газопровід високого та низького тиску, кабельна каналізація
зв’язку, електрична кабельна мережа, повітряна лінія електропередач та
господарсько-побутова самопливна та напірна каналізації.
Населення
Відповідно ст. 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,
забруднення атмосферного повітря – змінення складу і властивостей
атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому
фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть
несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного
середовища.
Науковцями Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка Перехожук С.В. та Корнус О.Г. на ІІ Всеукраїнській науковій
конференції студентів та молодих учених у 2018 р. представлена доповідь
«Поширення хвороб органів дихання серед населення Сумської області».
У матеріалах доповіді за даними показників діяльності установ охорони
здоров’я області проведений аналіз динаміки захворюваності населення на
хвороби органів дихання, які дуже поширені серед населення міста і входять до
провідної трійки причин смертності.
Поширеність хвороб органів дихання у м. Суми традиційно тримається на
високому рівні, хоча й демонструє тенденцію до поступового зменшення,
починаючи з 2010 р.
Аналіз динаміки первинної захворюваності населення у розрізі окремих
нозологій свідчить, що період 2005-2013 рр. характеризувався поступовим
збільшенням кількості хворих на усі основні групи хвороб органів дихання,
окрім пневмонії. Після 2013-2016 рр. спостерігається поступовий спад
захворюваності. Окремі хвороби (бронхіт, емфізема та інші хронічні
обструктивні хвороби, бронхіальна астма) протягом 2005-2016 рр. не мали
значних коливань своєї поширеності – кількість хворих на них майже не
змінюється.
Тенденція до зростання захворюваності на гострий ларингіт та трахеїт
спостерігалась до 2010 р., з подальшим спадом протягом 2010-2016 рр.
Найчастіше дана група захворювань реєструється і у мешканців районів,
зокрема і в м. Суми.
У представлених матеріалах автори роблять висновок, що основними
факторами, що впливають на збільшення захворюваності та зростання
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поширення хвороб органів дихання, є медико-соціальні та демографічні
(зростання кількості людей літнього віку), стан навколишнього середовища, у
т.ч. забруднення повітря.
Окремо слід зазначити, що 2020 р. відзначилися у світовій історії, як
роковий: стрімке виникнення та поширення хвороб, спричинених вірусом
COVID-19. Епідемічна ситуація з ГРВІ у місті ускладнилася. Показники
захворюваності на ГРВІ (в т.ч. СOVID-19) населення міста поступово
зростають та перевищують епідпоріг.
За інформацією Сумського обласного лабораторного центру
МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми станом на
18.00 годину 01.12.2020 р. було зафіксовано 16073 випадків захворювання
(Таблиця 2.4).
Таблиця 2.4 – Епідситуація з коронавірусної інфекції в м. Суми
Кількість осіб,
у яких
Кількість
Підтверджено
Одужало Померло Померло
Райони методом ПЛР
Одужало
активних
за добу
за добу
всього
за добу
виявлено
хворих
коронавірус
м. Суми

16073

173

6084

390

169

3

9820

Біорізноманіття. Природоохоронні території
Територія ДПТ вкрита переважно трав’янистою рослинністю.
У північній частині території ПД розташовані лісопарк та інші зелені
насадження. На ній ростуть дерева змішаних порід – листяні та хвойні. Більша
частина території детального планування раніше мала сільськогосподарське
призначення і була зайнята городами містян, ця ділянка території також
озеленена. Решта території зайнята садибною та малоповерховою зблокованою
забудовою, благоустроєна.
Об’єкти природоохоронного призначення в районі розміщення території
ПД відсутні.

Для більш чіткого аналізу існуючої ситуації в районі розміщення об’єкта
ПД було проведено SWOT-аналіз (Таблиця 2.5), за допомогою якого було
виявлено:
- сильні та слабкі сторони існуючої ситуації;
- можливості та загрози, розглянуті як нереалізовані на даний момент
позитивно й негативно спрямовані можливості майбутнього розвитку.
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Таблиця 2.5 – SWOT-аналіз території планування
Внутрішнє середовище
Сильні сторони (S)
1. Екологічність місця розташування: в периферійні частині
міста, віддаленість від центру міста.
2. Достатня площа під ПД: 43,6319 га.
3. Цільове призначення ділянок на території ПД:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- під будівництво жилого масиву (6 га);
- для іншої жилої забудови (22,2866 га).
4. Інженерне обладнання території: водопровід, газопровід
високого та низького тиску, кабельна каналізація зв’язку,
електрична кабельна мережа, повітряна лінія електропередач
та господарсько-побутова самопливна та напірна каналізації.
5. Транспортна мережа: ділянка ПД обмежена вулицями
Нахімова, Проектною №9, Соколиною, Проектною №10 та
провулком Гетьманським, якими здійснюється транспортний
зв'язок з іншими районами міста.
6. Транспортне обслуговування населення автобусними
маршрутами, що проходять вздовж головних вулиць.
7. Наявність зелених насаджень: у північній частині
території ПД розташовані лісопарк та інші зелені
насадження. На ній ростуть дерева змішаних порід – листяні
та хвойні.
Зовнішнє середовище
Можливості (O)
1. Збільшення житлового фонду.
2. Ефективне
використання
земельних
ресурсів,
передбачених для цього за функціональним призначенням.
3. Залучення інвестицій.
4. Забезпечення населення комфортабельним житлом з
інфраструктурою: соціальною, побутовою, торговою,
спортивною.
5. Створення робочих місць.
6. Паркінг. Під дворовою частиною території житлової
забудови передбачається будівництво підземних паркінгів, у
південно-західній частині – наземного 3-поверхового
паркінгу на 90 машиномісць.
7. Транспортна доступність.
8. Озеленення та благоустрій території; формування
ландшафтно-рекреаційної зони з урахуванням існуючих
лісопаркових насаджень, створення парку, скверу.

Слабкі сторони (W)
Вплив
автотранспорту,
оскільки територія ПД
знаходиться в оточенні
магістральних
вулиць
районного значення.

Загрози (T)
1. Навантаження
на
довкілля,
зокрема,
на
атмосферне повітря, ґрунти,
збільшення кількості ТПВ.
2. Відповідальність
за
поводження з природними
ресурсами.
3. Нестабільність на ринку
нерухомості.
Вартість
житла в комфортабельному
мікрорайоні.
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Прогнозні зміни стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, якщо
документ державного планування не буде затверджено
Відмова від ПД позбавить можливості ефективного раціонального
використання територіальних та природних ресурсів в периферійній частині
міста, передбачених для цього за функціональним призначенням, а також
позбавить оптимальної функціональної організації території, поліпшення
ландшафту, благоустрою території.
Стан довкілля та здоров’я населення при нереалізації даного проєкту змін
не зазнають.

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення
та стану його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень)
Новий житловий район матиме позитивний внесок у соціальний,
демографічний та економічний розвиток міста, сприятиме покращенню умов
життя та життєдіяльності населення. За рахунок озеленення територій,
передбаченого проєктними рішеннями (створення парку та скверу),
збільшиться кількість зелених насаджень, що створюватимуть з часом свою
екосистему, сприятимуть очищенню повітря від шкідливих речовин.
В ході здійснення СЕО проведений аналіз ймовірних впливів реалізації
документа державного планування детального плану території, зокрема,
проведена оцінка наслідків для компонентів довкілля.
Вплив проєктних рішень ДДП на довкілля
Атмосферне повітря. При експлуатації об’єкта можливе забруднення
атмосферного повітря фізичне та хімічне: від транспортних засобів, оскільки
передбачені автостоянки для постійного та тимчасового зберігання автівок
(гостьові автостоянки, підземний паркінг багатоквартирної забудови); системи
опалення, оскільки передбачено газову котельню; систем вентиляції підземних
паркінгів. Але слід зазначити, що запроєктовані автостоянки значних впливів
на довкілля не чинитимуть (не підлягають категоріям, зазначених у ст. 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), оскільки автостоянки
загальною площею 0,6745 га розраховані на 436 місць, мають місткість від 3 до
50 автомобілів та розосереджені на території 45,6319 га. Характер впливу –
довгостроковий, допустимий, незначний. При будівництві відбуватимуться
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впливи тимчасові фізичні та хімічні: від будівельної техніки, обладнання,
транспорту, будівельних сипучих матеріалів, фарбувальних та зварювальних
процесів та ін. Вплив на навколишнє середовище при цьому матиме
тимчасовий короткочасний характер.
Клімат. Негативних впливів не передбачається.
Ґрунти. Земельні ділянки, з яких складається територія детального
планування, призначені для будівництва й обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд. Основні впливи на ґрунти ймовірні в процесі
будівництва, що матимуть тимчасовий короткостроковий характер.
Порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури відбуватиметься при
проведенні земляних робіт: виїмка/видалення ґрунту, навмисного ущільнення
(спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або стоянки транспортних
засобів та іншого будівельного обладнання. Також ймовірне забруднення
ґрунту будівельним сміттям та в аварійних випадках при розливі паливномастильної рідини, що можливе й при експлуатації об’єкта. При експлуатації
об’єкта негативного впливу не передбачається. Тверді побутові відходи (далі –
ТПВ) збиратимуться до сміттєвих контейнерів на спеціально обладнаному
майданчику із твердим покриттям, а потім відвозитимуться спеціалізованою
організацією до полігону ТПВ.
Водні ресурси. Будівництво та експлуатація майбутнього об’єкта не
передбачає будь-якого впливу на поверхневі або підземні водні ресурси.
Водопостачання та водовідведення – централізовані. Водні об’єкти відсутні.
Флора й фауна. Як вже зазначалося земельна ділянка призначена для
будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд. Флора і фауна в районі ділянки ПД досить бідна: вкрита переважно
трав’янистою рослинністю, в північно-східній частині ділянки розташовуються
паркові зелені насадження: дерева змішаних порід – листяні та хвойні. Впливи
при будівництві – тимчасові, можливі за рахунок механічного порушення
рослинного покриву, відлякування тварин з традиційних місць їх існування,
зміни просторової структури популяцій. При експлуатації впливи –
довгострокові: фізичні (шум від автотранспорту) та хімічні (викиди
забруднюючих речовин від систем опалення, вентиляції, автотранспорту).
Території природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) та Смарагдової мережі
відсутні.
Здоров’я населення. Вплив ПД на здоров’я населення малоймовірний,
можливий лише в аварійних випадках, які розглядаються на етапі розробки
проєктної документації на об’єкт. Так, в зоні інженерних споруд ІН1
передбачено будівництво перетворюючої електричної підстанції ПС
«Роменська». Межі охоронної зони підстанції 110/20 кВ визначаються
вимогами ПУЕ-2017 та складають 3 м від огорожі території. Під час
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експлуатації ПС «Роменська» виникатиме електромагнітне випромінювання.
При цьому напруженість електричного поля в межах охоронної зони не
перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
Вплив від ПС на населення та довкілля в межах нормованого. Крім того, під час
експлуатації ПС «Роменська» виникатиме надлишковий рівень шуму від
працюючих трансформаторів. З метою захисту населення від впливу шуму
встановлюється санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ). Межі санітарної зони
визначені на підставі вихідних даних, наданих ПАТ «Сумиобленерго». Згідно
розрахунку, виконаного у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013
проєктувальником підстанції «Роменська» ПАТ «ПТІ «Київбуд» (ГІП
Кінзерська Т.В.), СЗЗ становить 65 м від трансформатора (або 30 м від огорожі
ПС), за умови встановлення запроєктованих ними шумозахисних огорож
висотою не менше 7,430 м навкруг трансформаторів, що створює можливість
розташування житлової забудови за межами цієї санітарної зони (65-85 м від
вісі баку найближчого силового трансформатора) не вище 12-поверхів.
В якості додаткових заходів при розробці ДПТ на території 1-го кварталу,
що межує з СЗЗ від підстанції, передбачена буферна зона забудови,
представлена трирівневим наземним паркінгом та офісною будівлею з
шумозахисним фасадом (коридор в бік СЗЗ). Це має зменшити вплив підстанції
на внутрішньо квартальну територію та розташовану в глибині кварталу
житлову забудову. Житлова секція, що виходить в бік підстанції, розташована
до неї глухим шумозахищеним торцем, що теж зменшує вплив шуму на
мешканців квартир.
З огляду на вище наведене, вплив від ПС на населення та довкілля
виключено. ПС «Роменська» та лінії електропередачі повинні бути обладнані
системою електричної безпеки, включаючи ізолятори, дроти заземлення та
відповідне заземлення конструкцій, а також захист від ураження блискавки.
Розрахунок очікуваного максимального рівня напруженості електричного поля
за межами ПС 110/20 кВ «Роменська» – див. Додаток 9 (ТУ).
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, відсутні.
Отже, стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його
здоров’я при впливах, досліджених вище, залежатимуть від кількісних та
якісних показників впливів, від дотримання належних вимог нормативів щодо
реалізації проєктних рішень, зазначених вище.
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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)
В процесі будівництва та експлуатації об‘єкта можливі ризики впливу на
навколишнє природне середовище в тому числі на здоров‘я населення.
Таблиця 4.1 – Аналіз шляхів впливу на довкілля та ризиків
№
Сфера ризиків/
Причини, ризики
п/п компоненти довкілля
1
Атмосферне
При експлуатації об’єкта можливе забруднення атмосферного
повітря
повітря фізичне та хімічне від:
- транспортних засобів, оскільки передбачені автостоянки для
постійного та тимчасового зберігання автівок, гостьові
автостоянки, підземний паркінг багатоквартирної забудови;
- системи опалення, оскільки передбачено газову котельню;
- систем вентиляції підземного паркінгу.
При будівництві житлового кварталу можливі впливи:
тимчасовий шум від будівельної техніки, обладнання та
автотранспорту; викиди ЗР від зварювальних робіт; викиди ЗР в
місцях розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять;
викиди ЗР від будівельної техніки, обладнання та
автотранспорту.
Показники, які визначають та характеризують дану
екологічну проблему:
вміст ЗР в атмосферному повітрі району ПД, мг/м3: пил,
діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, розчинні сульфати,
формальдегід, аміак; парникові гази: діоксид вуглецю, метан,
оксид азоту.
Перевищення гранично допустимих концентрацій ЗР може
призвести до значного зниження імунітету. Забруднення
впливають на органи дихання, сприяючи виникненню
респіраторних захворювань, катарів верхніх дихальних шляхів,
ларингіту, ларинготрахеїту, фарингіту, бронхіту, пневмонії.
Першочерговими наслідками атмосферних забруднень є
розвиток специфічних захворювань і отруєнь.
Перевищення нормативних показників шуму негативно
впливає на різні системи організму: серцево-судинну, нервову,
порушує сон, увагу, збільшує роздратованість, депресію,
неспокій, подразнення, може впливати на дихання і травну
систему; ушкодження слухової функції з тимчасовою або
постійною втратою слуху; порушення здатності передавати та
сприймати звуки мовного спілкування; відволікання уваги від
звичайних занять; зміни фізіологічних реакцій людини на
стресові сигнали; вплив на психічне і соматичне здоров'я; дію на
трудову діяльність і продуктивність праці.
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№
Сфера ризиків/
Причини, ризики
п/п компоненти довкілля
2
Водні ресурси:
Будівництво та експлуатація майбутнього об’єкта не
підземні та
передбачає будь-якого впливу на поверхневі або підземні водні
поверхневі води
ресурси. Водопостачання та водовідведення – централізовані.
Водні об’єкти в районі ПД та поряд відсутні.
3
Ґрунти.
При будівництві відбуватимуться основні ймовірні впливи на
Відходи
ґрунти. Порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури
відбуватиметься
при
проведенні
земляних
робіт:
виїмка /видалення
ґрунту,
навмисного ущільнення
(спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або стоянки
транспортних засобів та іншого будівельного обладнання. Також
ймовірне забруднення ґрунту будівельним сміттям та в
аварійних випадках при розливі паливно-мастильної рідини.
При експлуатації об’єкта ґрунти можуть зазнати впливу лише
в аварійних випадках, наприклад, при розливі паливномастильної рідини. ТПВ об’єкта збиратимуться до сміттєвих
контейнерів на спеціально обладнаному майданчику із твердим
покриттям, що передбачено проєктом, а потім повинні
відвозитися спеціалізованою організацією до полігону ТПВ.
Показники, які визначають та характеризують дану екологічну
проблему:
- вміст ЗР у ґрунті, мг/кг: оксиди азоту, свинцю, вуглеводню;
важких металів.
- режим вивезення ТПВ, в період експлуатації та будівництва.
- обсяг утворених відходів;
- обсяг відсортованих вторинних ресурсів.
4
Біорізноманіття.
Усі вище описані та проаналізовані впливи від реалізації
Здоров’я населення. проєктних рішень ДДП матимуть негативні впливи на
рослинний, тваринний світ та здоров’я населення, якщо
запропоновані заходи (див. Розділ 7) не будуть реалізовані.
Найбільші впливи на здоров’я населення та біорізноманіття
матимуть наступні фактори: підвищення рівня концентрацій
шкідливих речовин та шуму в атмосферному повітрі в результаті
інтенсивності авторуху, а також аварійні ситуації.
Території ПЗФ – відсутні.
Показники, які визначають та характеризують дану екологічну
проблему:
- усі, вище описані;
- кількість випадків захворюваності населення, зокрема на
хвороби органів дихання, системи кровообігу та ін.

Отже, об’єкт ПД не матиме значного негативного впливу на екологічну
ситуацію району та міста в цілому та не посилюватиме вже наявні екологічні
проблеми даного регіону. Негативного впливу на стан здоров’я чи
захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення
не передбачається.
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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
Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики в
сфері охорони довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей
розвитку на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, і визначає
ступінь їх врахування і впровадження через низку проєктних рішень
містобудівної документації.
В процесі СЕО містобудівної документації було розглянуто та
проаналізовано документи, що містять екологічні цілі, а також відповідні
завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку:
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на
період до 2030 року;
- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2027
року;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської
області на 2019-2021 роки;
- Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на
2019 р. на наступні 2020-2021 програмні роки.
Завдання, викладені в проєкті ДДП, відповідають екологічним цілям,
встановленим на національному та регіональному рівнях. ДДП враховує їх і
пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання. (Таблиця 5.1).
Що стосується зобов’язань у сфері охорони довкілля, встановлених на
міжнародному рівні: оскільки проєкт ДПТ при його затвердженні та
впровадженні запропонованих ним проєктних рішень не матиме
транскордонного впливу, район ПД не межує з територіями Смарагдової
мережі – зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному рівні, не розглядалися.
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Таблиця 5.1 – Відповідності завдань ДПТ цілям екологічної політики на
національному і регіональному рівнях
Цілі, викладені в
національних
документах
стратегічного
планування
Основні
засади
(стратегія)
державної екологічної
політики України на
період до 2030 року.
III. Стратегічні цілі та
завдання

Цілі програм Сумської області в
сфері охорони довкілля та
економічно-соціального розвитку

Завдання, викладені в
проєкті

Атмосферне повітря
Програма
охорони 1. Забезпечення
забудови
навколишнього
природного житлового кварталу сучасним
середовища Сумської області на енергоефективним обладнанням
2019-2021 роки.
систем опалення, вентиляції, ПС
кварталу
з
використанням
5. Обґрунтування шляхів та шумоізолюючих матеріалів.
засобів розв’язання проблеми.
Атмосферне повітря.
2. Забезпечення
твердого
Сприяння
суб’єктам покриття території мікрорайону,
господарювання у виконанні зокрема внутрішніх проїздів,
вимог
природоохоронного майданчиків
та
тротуарів,
законодавства,
реалізації велодоріжок. На пішохідних
діяльності
щодо
зниження доріжках
і
тротуарах
навантаження на довкілля, а пропонується
влаштування
також виконанні контролюючих покриття з тротуарної плитки.
функцій.

Ціль 3. Забезпечення
інтеграції екологічної
політики у процес
прийняття
рішень
щодо
соціальноекономічного
розвитку України:
- покращення якості
повітря.
Програма
економічного
і
соціального розвитку Сумської
Ціль 4. Зниження
області на 2019 р. та наступні
екологічних ризиків з 2020-2021 програмні роки.
метою мінімізації їх
впливу на екосистеми, ІІІ. Пріоритетні
напрями
соціальноекономічної
i
соціальної
економічний розвиток політики на 2019 рік та наступні
та здоров’я населення: 2020 2021 програмні роки
зниження рівня
забруднення
3. Природокористування
та
атмосферного повітря безпека життєдіяльності.
та вод.
3.1. Раціональне використання
природних ресурсів.
V. Моніторинг
та Збереження
та
відтворення
оцінка виконання
рослинного світу, підвищення
рівня лісистості області.

3. Благоустрій та озеленення
території ПД.
Проєктом
передбачено
озеленення
площею
5,5470
га
(прибудинкові
території
у
дворах та бульвар). В якості
зелених насаджень загального
користування
передбачено
облаштування парку площею
4,6000 га на території існуючої
лісопаркової зони та скверу між
вулицями
Соколиною
та
Проектною №10 площею 0,5500
га, що в цілому складає 5,1500
га.
4. Програма моніторингу
(додатки 10,11).

ПД

27

Цілі, викладені в
національних
документах
стратегічного
планування

Цілі програм Сумської області в
сфері охорони довкілля та
економічно-соціального розвитку

Водні ресурси
Основні
засади Програма
економічного
і
(стратегія)
соціального розвитку Сумської
державної екологічної області на 2019 р. та наступні
політики України на 2020-2021 програмні роки.
період до 2030 року.
ІІІ. Пріоритетні
напрями
i
соціальної
Ціль 3. Забезпечення економічної
інтеграції екологічної політики на 2019 рік та наступні
політики у процес 2020 2021 програмні роки
прийняття
рішень 1. Розвиток реального сектору
щодо
соціально- економіки та інфраструктури.
1.5. Житлово-комунальне
економічного
господарство
та
житлова
розвитку України:
- покращення якості політика.
води та управління Підвищення якості надання
послуг,
водними ресурсами, житлово-комунальних
забезпечення
включаючи морське зокрема,
середовище.
Повне споживачів якісною питною
водою.
поступове

Завдання, викладені в
проєкті

Забезпечення
централізованим
водопостачанням
водовідведенням.

населення
та

припинення скидання
у
водні
об’єкти
неочищених
та
недостатньо
очищених стічних вод
і
забезпечення
відповідності ступеня
очищення стічних вод
установленим
нормативам
та
стандартам, а також
запобігання
забрудненню
підземних вод.
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Цілі, викладені в
національних
документах
стратегічного
планування

Цілі програм Сумської області в
сфері охорони довкілля та
економічно-соціального розвитку

Завдання, викладені в
проєкті

Земельні ресурси. Відходи
Основні
засади Програма
економічного
і 1.
Забезпечення
твердого
(стратегія)
соціального розвитку Сумської покриття території мікрорайону,
державної екологічної області на 2019 р. та наступні зокрема внутрішніх проїздів,
політики України на 2020-2021 програмні роки.
майданчиків
та
тротуарів,
період до 2030 року.
велодоріжок. На пішохідних
3. Природокористування
та доріжках
і
тротуарах
Ціль 3. Забезпечення безпека життєдіяльності.
пропонується
влаштування
інтеграції екологічної
покриття з тротуарної плитки.
політики у процес 3.2. Охорона
навколишнього 2. ТПВ об’єкта збиратимуться
прийняття
рішень природного
середовища
та до сміттєвих контейнерів на
щодо
соціально- техногенна безпека:
спеціально
обладнаному
економічного
- раціональне використання та майданчику
із
твердим
розвитку України:
зберігання відходів виробництва покриттям, що передбачено
- управління
та побутових відходів.
проєктом, а потім повинні
відходами
та
відвозитися
спеціалізованою
ресурсами,
організацією до полігону ТПВ.
повернення
у
3. Благоустрій та озеленення
господарський
обіг
території
ПД.
Проєктом
ресурсоцінних
передбачено
озеленення
матеріалів.
площею
3,9810
га
Ціль 4. Зниження
екологічних ризиків з
метою мінімізації їх
впливу на екосистеми,
соціальноекономічний розвиток
та здоров’я населення
- упровадження сталої
системи управління
відходами
та
небезпечними
хімічними
речовинами.

(прибудинкові
території
у
дворах та бульвар). В якості
зелених насаджень загального
користування
передбачено
облаштування парку площею
4,6000 га на території існуючої
лісопаркової зони та скверу між
вулицями
Соколиною
та
Проектною №10 площею 0,5500
га, що в цілому складає 5,1500
га.

29

Цілі, викладені в
національних
документах
стратегічного
планування
Основні
засади
(стратегія)
державної
екологічної політики
України на період до
2030 року.
1. Збереження
біорізноманіття
та
ландшафтів.
Ціль 2. Забезпечення
сталого
розвитку
природно-ресурсного
потенціалу України
забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання
рослинного
світу
України.
Усі цілі, описані
вище у даній графі,
направлені
на
збереження та захист
флори та фауни.
Усі цілі, описані вище
у
даній
графі,
направлені
на
збереження,
покращення
та
зміцнення
здоров’я
населення.

Цілі програм Сумської області в
сфері охорони довкілля та
економічно-соціального розвитку
Біорізноманіття
Програма
економічного
і
соціального розвитку Сумської
області на 2019 р. та наступні
2020-2021 програмні роки.
3. Природокористування
та
безпека життєдіяльності.
3.1. Раціональне використання
природних ресурсів.
Збереження
та
відтворення
рослинного світу, підвищення
рівня лісистості області.

Завдання, викладені в
проєкті

Благоустрій
та озеленення
території ПД.
Проєктом
передбачено
озеленення
площею
3,9810
га
(прибудинкові
території
у
дворах та бульвар). В якості
зелених
насаджень
загального
користування
передбачено
облаштування парку площею
4,6000 га на території існуючої
лісопаркової зони та скверу між
вулицями
Соколиною
та
Проектною
№10
площею
0,5500 га, що в цілому складає
5,1500 га.
Усі, вище описані у цій графі
завдання проєкту, мають за
мету не нашкодити, зберегти,
захистити та примножити у
світі біорізноманіття.

Здоров’я населення
Стратегія
регіонального 1. На території житлового
розвитку Сумської області на кварталу запроєктовані дитячі
період до 2027 року.
майданчики,
спортивні
1. Ціль:
якісне
життя
та майданчики для дорослих, місця
комфортні
умови
для для активного та пасивного
гармонійного
проживання відпочинку.
жителів у регіоні. Завдання:
формування здорового способу
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Цілі, викладені в
національних
документах
стратегічного
планування

Цілі програм Сумської області в
сфері охорони довкілля та
економічно-соціального розвитку
життя через систему фізичної
культури і спорту; створення
умов для якісних і сучасних
соціальних послуг.
2. Ціль: безпека населення та
територій. Завдання: збереження
та захист довкілля; створення
системи управління відходами;
забезпечення
безпеки
проживання.
Програма
економічного
і
соціального розвитку Сумської
області на 2019 р. та наступні
2020-2021
програмні
роки.
Розбудова
спортивної
інфраструктури,
у
т.ч.
будівництво та модернізація
спортивних споруд, оновлення
матерiально-технiчної
бази
закладів фізичної культури і
спорту,
зокрема,
дитячоюнацьких спортивних шкіл.

Завдання, викладені в
проєкті
2. Усі, вище описані у цій графі
завдання проєкту мають за мету
забезпечити
комфортне,
щасливе, безпечне та, головне,
здорове життя населенню.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньота довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
У даному розділі проведено аналіз щодо виявлення потенціалу
позитивного впливу проєкту ДДП на довкілля та здоров'я населення. Водночас,
було виявлено ряд ризиків та потенційних негативних наслідків, пов'язаних з
основними рішеннями, прийнятими в даному проєкті.
Виконання проєктних рішень даного ДДП матиме впливи, ризики та
наслідки для довкілля та населення: тимчасові, короткострокові, довгострокові,
кумулятивні; позитивні та негативні.
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Позитивні наслідки
Довгострокові наслідки. Будівництво мікрорайону це:
- збільшення житлового фонду;
- ефективне використання земельних ресурсів, передбачених для цього
за функціональним призначенням;
- залучення інвестицій;
- забезпечення населення комфортабельним житлом з інфраструктурою:
соціальною, побутовою, торговою, спортивною; з будівництвом підземних та
наземного паркінгів;
- створення робочих місць;
- озеленення та благоустрій території, формування ландшафтнорекреаційної зони з урахуванням існуючих лісопаркових насаджень, створення
парку, скверу.
Негативні наслідки
Тимчасові та короткострокові наслідки характерні на етапі будівельних
робіт:
- хімічне та фізичне забруднення атмосферного повітря від будівельної
техніки, обладнання та автотранспорту;
- викиди ЗР в атмосферне повітря від зварювальних та фарбувальних
робіт, в місцях розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять;
- порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури при проведенні
земляних робіт: виїмка/видалення
ґрунту,
навмисне ущільнення
(спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або стоянки транспортних
засобів та іншого будівельного обладнання. Також ймовірне забруднення
ґрунту будівельним сміттям та в аварійних випадках при розливі паливномастильної рідини.
- механічне порушення рослинного покриву, відлякування тварин з
традиційних місць їх існування, зміни просторової структури популяцій.
Довгострокові наслідки характерні на етапі експлуатації:
- забруднення атмосферного повітря фізичне та хімічне від транспортних
засобів, системи опалення, системи вентиляції підземного паркінгу.
- в результаті експлуатації об’єкту – збільшення кількості ТПВ в місті, а
отже, навантаження на землі полігону ТПВ, куди відвозитимуться відходи
кварталу.
Основні виявлені впливи наведено у вигляді матриці у Таблиці 6.1.
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Шкала оцінки:
-2 – суттєво негативний вплив,
-1 – помірний негативний вплив,
0 – очікуваний вплив відсутній,
+1 – помірний позитивний вплив,
+2 – суттєво позитивний вплив.
Таблиця 6.1 – Фактори ймовірного впливу в результаті запропонованих рішень
№

Проєктне рішення

1
2

Котельня, система опалення
Підземний паркінг, система
вентиляції
Автостоянки, внутрішні проїзди

3

Потенційний вплив на компоненти довкілля
Повітря
Вода
Ґрунт Біорізноманіття
-1
0
0, -1
0, -1
-1

0

0, -1

0, -1

-1

0

0, -1

0, -1

Для кожного ключового рішення ДДП, що має потенційні негативні
наслідки (впливи), які визначені у Таблиці 6.1, надані пояснення
потенціального кумулятивного впливу та пропозиції щодо їх пом'якшення –
див. Таблицю 6.2.
Таблиця 6.2 – Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та
потенційних можливостей їх пом'якшення
Рішення проєкту з потенційними
негатив. впливами (-1)

Котельня, система опалення

Підземний
вентиляції

паркінг,

система

Потенційний
кумулятивний вплив

Проєктні рішення / заходи з
пом'якшення впливу

Атмосферне повітря
Викиди
ЗР
від 1. Впровадження сучасного
системи опалення
енергоефективного бладнання
системи
опалення
із
застосуванням
теплових
установок сучасного типу.
2. Озеленення
території,
передбачені проєктом парк та
сквер.
3. Моніторинг атмосферного
повітря.
1. Викиди ЗР від 1. Застосування
сучасного
системи вентиляції.
обладнання
системи
2. Шум від системи вентиляції.
вентиляції
та 2. Озеленення
територій,
автотранспорту.
прилеглих
до
проїзної
частини.
3. Моніторинг атм. повітря.
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Рішення проєкту з потенційними
негатив. впливами (-1)
Автостоянки,
проїзди

внутрішні

Потенційний
кумулятивний вплив
1. Викиди ЗР
двигунів
автотранспорту.
2. Шум
автотранспорту

від

від

Проєктні рішення / заходи з
пом'якшення впливу
1. Озеленення
території,
передбачені проєктом парк та
сквер.
2. Улаштування твердого
покриття на
внутрішніх
проїздах кварталу.
3. Моніторинг атм. повітря.
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Утворення ТПВ

Облаштування майданчиків
для сміттєвих контейнерів з
твердим
покриттям,
встановлення урн для сміття.
Біорізноманіття. Здоров’я населення
Усі вище розглянуті проєктні Усі розглянуті вище Усі
вище
запропоновані
рішення.
впливи на довкілля заходи з пом’якшення цих
матимуть впливи на впливів
сприятимуть
різноманіття
та збереженню біорізноманіття,
здоров’я населення
утриманню
здоров’я
населення в належному стані.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Основні впливи від ПД приходитимуться на атмосферне повітря та ґрунти
і в період експлуатації об’єкта, і в період будівництва.
Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров‘я населення
передбачені проєктні рішення та заходи – див. Таблицю 7.1.
Таблиця 7.1 – Проєктні рішення / заходи для зменшення та пом’якшення
негативних наслідків ПД
Компоненти
довкілля
Атмосферне
повітря

Проєктні рішення / заходи
1. Забезпечення
забудови
житлового
кварталу
сучасним
енергоефективним обладнанням систем опалення, вентиляції
паркінгу з використанням шумоізолюючих матеріалів.
2. Забезпечення твердого покриття території мікрорайону, зокрема
внутрішніх проїздів, майданчиків та тротуарів, велодоріжок. На
пішохідних доріжках і тротуарах – покриття з тротуарної плитки.
3. Для захисту від електромагнітного випромінювання електричної
підстанції ПС «Роменська» 110/20 кВ встановлюється охоронна зона,
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Компоненти
довкілля

Проєктні рішення / заходи
межі якої визначаються вимогами ПУЕ-2017 та складають 3 м від
огорожі території. При цьому напруженість електричного поля в
межах охоронної зони не перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного
поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
4. З метою захисту населення від впливу надлишкового рівня шуму
трансформаторів ПС «Роменська» встановлюється СЗЗ, межі якої
визначені
на
підставі
вихідних
даних,
наданих
ПАТ
«Сумиобленерго». Згідно розрахунку, виконаного у відповідності до
ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 проєктувальником підстанції «Роменська»
ПАТ «ПТІ «Київбуд» (ГІП Кінзерська Т.В.), СЗЗ становить 65 м від
трансформатора (або 30 м від огорожі ПС), за умови встановлення
запроєктованих ними шумозахисних огорож висотою не менше
7,430 м навкруг трансформаторів, що створює можливість
розташування житлової забудови за межами цієї санітарної зони (6585 м від вісі баку найближчого силового трансформатора) не вище
12-поверхів.
В якості додаткових заходів при розробці ДПТ на території 1-го
кварталу, що межує з СЗЗ від підстанції, передбачена буферна зона
забудови, представлена трирівневим наземним паркінгом та офісною
будівлею з шумозахисним фасадом (коридор в бік СЗЗ). Це має
зменшити вплив підстанції на внутрішньо квартальну територію та
розташовану в глибині кварталу житлову забудову. Житлова секція,
що виходить в бік підстанції, розташована до неї глухим
шумозахищеним торцем, що теж зменшує вплив шуму на мешканців
квартир.
5. ПС «Роменська» та лінії електропередачі повинні бути обладнані
системою електричної безпеки, включаючи ізолятори, дроти
заземлення та відповідне заземлення конструкцій, а також захист від
ураження блискавки. Розрахунок очікуваного максимального рівня
напруженості електричного поля за межами ПС «Роменська»
110/20 кВ – див. Додаток 9 (ТУ).
6. Озеленення території ПД. Передбачено озеленення площею
3,9810 га (прибудинкові території у дворах та бульвар). В якості
зелених
насаджень
загального
користування
передбачено
облаштування парку площею 4,6000 га на території існуючої
лісопаркової зони та скверу між вулицями Соколиною та Проектною
№10 площею 0,5500 га, що в цілому складає 5,1500 га.
7. Моніторинг ПД (детальніше – див. Розділ 9, додатки 10, 11).

Ґрунти

1. Забезпечення твердого покриття території мікрорайону, зокрема
внутрішніх проїздів, майданчиків та тротуарів, велодоріжок. На
пішохідних доріжках і тротуарах – покриття з тротуарної плитки.
2. Озеленення території житлового кварталу. Облаштування парку та
скверу.
3. Для збору ТПВ - облаштування майданчику для сміттєвих
контейнерів у спеціально відведеному місці, з твердим покриттям.
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Регулювання викидів шкідливих речовин під час несприятливих
метеорологічних умов (далі – НМУ) здійснюється у відповідності до
КД 52.9.4.01–09 «Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних
умов формування рівнів забруднення повітря в містах України» з урахуванням
прогнозу НМУ на підставі попереджень про можливе небезпечне зростання
концентрацій домішок в повітрі з метою його запобігання. Згідно з
КД 52.9.4.01–09 заходи щодо скорочення викидів на період НМУ розробляють
підприємства та установи, що мають викиди забруднюючих речовин в
атмосферу в містах з відносно високим рівнем забруднення повітря, де
органами Держгідромету проводиться прогнозування НМУ. При оголошенні
режиму НМУ необхідно зменшити максимальне навантаження на котельню
відповідно до режимів НМУ: 1 режим – зниження на 20%, 2 режим – зниження
на 30%, 3 режим – зниження на 40%.
Вплив на земельні ресурси відбуватиметься в основному під час
будівництва.
Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час
рекультивації та будівництва включають:
- обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва;
- складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з
наступним використання його при рекультивації, вертикального планування
будівельного майданчику;
- всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній
ділянці із твердим покриттям.
- контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і
транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних
механізмів;
- заправка будівельної техніки лише закритим способом –
автозаправниками;
- на будівельному майданчику біля в‘їзних воріт передбачено місце
мийки коліс для будівельного транспорту, що виїжджає;
- складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території
відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів
та проходів.
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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 (недостатність інформації та
технічних засобів під час здійснення такої оцінки)
8.1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив
При розробці даного ДДП та звіту про СЕО було розглянуто єдиний
варіант альтернативи – це так звана «нульова альтернатива», тобто варіант без
впровадження запропонованих проєктних рішень. Було розглянуто результати,
наслідки цього альтернативного варіанту та вплив на навколишнє середовище
при цьому. Інші альтернативи відсутні: проєктні рішення, що пропонує ДДП,
альтернатив, ні географічних, ні технічних, ані будь-яких інших, не мають.
Обрана ділянка є економічно вигідною, не суперечить Плану зонування
території міста Суми та Проекту внесення змін до генерального плану міста
Суми. Географічне розташування має ряд привілей:
1. Екологічність місця розташування: в периферійні частині міста,
віддаленість від центру міста;
2. Достатня площа під ПД: 43,6319 га.
3. Цільове призначення ділянок на території ПД:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);
- під будівництво жилого масиву (6 га);
- для іншої жилої забудови (22,2866 га);
4. Інженерне обладнання території: водопровід, газопровід високого та
низького тиску, кабельна каналізація зв’язку, електрична кабельна мережа,
повітряна лінія електропередач та господарсько-побутова самопливна та
напірна каналізації;
5. Транспортна мережа: ділянка ПД обмежена вулицями Нахімова,
Проектною №9, Соколиною, Проектною №10 та провулком Гетьманським,
якими здійснюється транспортний зв'язок з іншими районами міста;
6. Транспортне обслуговування населення автобусними маршрутами, що
проходять вздовж головних вулиць;
7. Наявність зелених насаджень: у північній частині території ПД
розташовані лісопарк та інші зелені насадження. На ній ростуть дерева
змішаних порід – листяні та хвойні.
Отже, інші територіальні альтернативи не розглядалися.
Технічних альтернатив при проєктуванні не виникало.
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Варіант «нульової альтернативи» та його наслідки
Незатвердження
проєкту
ДПТ
унеможливить
розбудову
комфортабельного мікрорайону зі своєю інфраструктурою, що позбавить
населення можливості розширити варіанти вибору якісного житла в місті,
додаткових робочих місць, оскільки проєкт пропонує не тільки житлову
забудову, а ще й вбудовано-прибудовані приміщення громадського
призначення для об’єктів першої необхідності, дитячий садок та ін. А, отже,
відмова від реалізації будівництва призведе до уникнення додаткових
можливостей економічного, соціального та демографічного розвитку, а також
ефективного використання земельних ресурсів в периферійній частині міста,
передбачених для цього за функціональним призначенням, поліпшення
ландшафту, благоустрою території.
Стан довкілля та здоров’я населення при нереалізації даного проєкту змін
не зазнають.

8.2. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки
Під час здійснення СЕО визначено доцільність і прийнятність ПД,
оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та експлуатації
об’єкта, надано прогноз впливу на навколишнє природне середовище, здоров’я
населення, оцінку ризиків в межах існуючих даних.
Основні підходи та методи під час здійснення СЕО:
- аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення
зв’язків з іншими ДДП та дослідження нормативно-правових умов реалізації
рішень проєкту;
- застосування методу цільового аналізу при проведенні СЕО дозволило
встановити відповідність рішень природоохоронним цілям, визначеним
містобудівною документацією, що розробляється;
- аналіз слабких та сильних сторін щодо ПД (SWOT-аналіз);
- консультації з громадськістю та органами виконавчої влади щодо
проєктних рішень та екологічних цілей;
- врахування зауважень та пропозицій до ДДП та звіту про СЕО з боку
органів виконавчої влади.
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8.3. Ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО
Основні ускладнення, що виникли в процесі проведення СЕО – це
відсутність деяких офіційних статистичних даних.

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
ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік
оприлюднює його результати на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет
та у разі виявлення непередбачених звітом про СЕО негативних наслідків для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходи для їх усунення.
Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення, затверджується на місцевому рівні.
Програма моніторингу складається із переліку дій та заходів, кожний із
яких має певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки. Замовник СЕО
здійснюватиме моніторинг наслідків виконання ПД шляхом збору та аналізу
інформації/статистичних даних від суб’єкта господарювання, що провадить
свою діяльність на території планованої діяльності.
Здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі на здоров’я населення, за
запропонованими показниками із введенням щорічної звітності, дасть
можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, відхилення від
нормативних показників та своєчасно опрацьовувати заходи та терміни по їх
усуненню, складати звіти та інформувати мешканців м. Суми про стан довкілля
при реалізації ПД та експлуатації об’єкта ПД.
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення розроблено на період
реалізації ПД та на період експлуатації об’єкта (таблиці 9.1 та 9.2; додатки
10,11).
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Таблиця 9.1 – Моніторинг на етапі реалізації рішень ДДП
Об’єкт
моніторингу
Атмосферне
повітря

Відходи

Параметр, що підлягає
моніторингу
Вміст забруднюючих речовин в
атмосферному
повітрі
на
території
планованої
3
діяльності, мг/м : пил, діоксид
сірки, діоксид азоту, оксид
вуглецю, розчинні сульфати,
формальдегід, аміак; парникові
гази: діоксид вуглецю, метан,
оксид азоту.
Утворено відходів (1-4 класів
небезпеки), з них:
- утилізовано, т;
- передано на сторону, т;
- видалено у спеціально
відведені місця чи об’єкти, т.

Періодичність
1 раз на рік

Виконавці
моніторингу
1. Суб’єкт
господарювання.
2. Суб’єкт
спостережень:
Державна
установа
«Сумський обласний
лабораторний центр
МОЗ України».

Відповідно до 1. Суб’єкт
плану перевірок господарювання.
та позапланово
2. Суб’єкт
спостережень:
представники органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих громадських
організацій.

Таблиця 9.2 – Моніторинг на етапі після реалізації рішень ДДП
Об’єкт
моніторингу
Атмосферне
повітря

Відходи

Параметр, що підлягає
моніторингу
Вміст забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі на
території об’єкта, мг/м3: пил,
діоксид сірки, діоксид азоту,
оксид
вуглецю,
розчинні
сульфати,
формальдегід,
аміак; парникові гази: діоксид
вуглецю, метан, оксид азоту.
Місце тимчасового зберігання
відходів
(контейнерний
майданчик):
- режим вивозу сміття;
- обсяг утворених відходів,
тонн/рік;
обсяг
відсортованих
вторинних ресурсів, тонн/рік,
% від загального обсягу
утворених відходів.

Виконавці
моніторингу
1 раз на рік
1. Суб’єкт
господарювання.
2. Суб’єкт
спостережень:
Державна установа
«Сумський обласний
лабораторний центр
МОЗ України».
Відповідно
до 1. Суб’єкт
плану перевірок господарювання.
та позапланово
2. Суб’єкт
спостережень:
представники
органів
місцевого
самоврядування та
місцевих
громадських
організацій.
Періодичність
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення
Враховуючи географічне місце розташування місця планованої діяльності
ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не
очікуються.

11. Резюме нетехнічного характеру інформації,
розділами 1-10, розраховане на широку аудиторію

передбаченої

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок
з іншими документами державного планування
Вид документа державного планування – внесення змін до детального
плану території мікрорайону. Ділянка, до якої розробляється проєкт детального
плану території, призначена під житлову, громадську забудову мікрорайону із
зонами: рекреаційною, зоною спецпризначення для будівництва пождепо,
зоною інженерних споруд для будівництва електричної підстанції "Роменська"
ПАТ "Сумиобленерго", зоною доріг, - між вулицями Нахімова, Проектна №9,
Соколина, Проектна №10 у м. Суми.
Внесення змін до документу державного планування має цілі: зміна
планувальної структури території та функціонального призначення території в
її південно-західній частині між вул. Соколина та вул. Проектна № 9 для
розміщення
підстанції
110/20кВ
«Роменська»
згідно
ТЕО
ПАТ «Сумиобленерго».
Основні стратегічні документи, що мають відношення до проєкту:
Проект внесення змін до генерального плану міста Суми; План зонування
території міста Суми; Стратегія регіонального розвитку Сумської області на
період до 2027 року; Програма охорони навколишнього природного
середовища Сумської області на 2019-2021 роки; Основні засади (стратегія)
державної екологічної політики України на період до 2030 року; Програма
економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 р. на наступні
2020-2021 програмні роки.
Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому
числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни
цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища була
використана офіційна статистична інформація обласних органів виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього
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середовища, у сфері охорони здоров’я, а також матеріали «Доповіді про стан
навколишнього природного середовища у Сумській області у 2019 році». Стан
довкілля в цілому задовільнений за винятком стану атмосферного повітря,
рівень забруднення якого у вересні 2020 р., за даними посту спостереження,
перевищував нормативний. Також, слід відмітити підвищення рівня масової
захворюваності населення міста, зокрема на органи дихання, однією з причин
якого є поширення вірусу COVID-19.
Щодо змін стану довкілля та здоров’я населення при нереалізації даного
проєкту – змін не відбудеться.
Незатвердження
проєкту
позбавить
можливості
ефективного
використання земельних ресурсів в периферійній частині міста, передбачених
для цього за функціональним призначенням, поліпшення ландшафту,
благоустрою території. Також відмова від планованої діяльності унеможливить
розбудову комфортабельного мікрорайону зі своєю інфраструктурою, що
позбавить населення можливості розширити варіанти вибору якісного житла в
місті, робочих місць, оскільки проєкт пропонує не тільки житлову забудову, а
ще й вбудовано-прибудовані приміщення громадського призначення, дитячий
садок та ін.
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу
Планована діяльність передбачає будівництво житлового кварталу з
благоустроєм (дитячі та спортивні майданчики, місця для відпочинку,
автостоянки, підземний паркінг та ін.) та озелененням території (клумби, зелені
насадження, парк, сквер). Впливи від планованої діяльності відбудуться як в
період будівництва (тимчасові впливи), так і період експлуатації об’єкта на
атмосферне повітря (система опалення житлової забудови, система вентиляції
паркінгу, приватний автотранспорт) та ґрунти (відходи). Але ці впливи не
перевищуватимуть нормативні.
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом
При експлуатації об’єкта можливе забруднення атмосферного повітря
фізичне та хімічне від транспортних засобів, оскільки передбачені автостоянки
для постійного та тимчасового зберігання автівок, гостьові автостоянки,
підземний паркінг багатоквартирної забудови; системи опалення, оскільки
передбачено газову котельню; систем вентиляції підземного паркінгу. При
будівництві житлового кварталу можливі тимчасові впливи: шум від
будівельної техніки, обладнання та автотранспорту; викиди ЗР від
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зварювальних робіт; викиди ЗР в місцях розвантаження та пересипання
матеріалів, що пилять; викиди ЗР від будівельної техніки, обладнання та
автотранспорту.
Перевищення
гранично
допустимих
концентрацій
забруднюючих речовин можуть привести до значного зниження імунітету,
хвороб органів дихання. Першочерговими наслідками атмосферних забруднень
є розвиток специфічних захворювань і отруєнь.
Перевищення нормативних показників шуму негативно впливає на різні
системи організму: серцево-судинну, нервову, порушує сон, увагу, збільшує
роздратованість, депресію, неспокій, подразнення, може впливати на дихання і
травну систему; ушкодження слухової функції з тимчасовою або постійною
втратою слуху та ін.
Перевищення нормативних показників, що можуть привести до
екологічних проблем, можливі лише в аварійних випадках.
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, та шляхи їх врахування
Завдання, викладені в проєкті ДДП, відповідають екологічним цілям,
встановленим на національному та регіональному рівнях. ДДП враховує їх і
пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.
Що стосується зобов’язань у сфері охорони довкілля, встановлених на
міжнародному рівні: оскільки проєкт ДПТ при його затвердженні та
впровадженні запропонованих ним проєктних рішень не матиме
транскордонного впливу, район не межує з територіями Смарагдової мережі –
зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному рівні,
не розглядалися.
Опис наслідків реалізації проєктних рішень документу державного
планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі
кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків
Виконання проєктних рішень даного ДДП матиме впливи, ризики та
наслідки для довкілля та населення: тимчасові, короткострокові, довгострокові,
кумулятивні; позитивні та негативні.
Позитивні наслідки
Довгострокові наслідки. Будівництво мікрорайону це:
- внесок у соціальний, демографічний та економічний розвиток міста;
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- ефективне використання земельних ресурсів в периферійній частині
міста, передбачених для цього за функціональним призначенням, поліпшення
ландшафту, благоустрій території;
- забезпечення населення комфортабельним житлом з благоустроєм та
озелененням території, з дитячими та спортивними майданчиками,
майданчиками для активного та пасивного відпочинку дорослих, підземним
паркінгом, автостоянками та ін.;
- вбудовані громадські (комерційні) приміщення на перших поверхах
житлових будинків, передбачені, зокрема, для об’єктів першої необхідності,
будівництво дитсадку – це розвиток системи соціального обслуговування
населення кварталу й не тільки, додаткові робочі місця.
Негативні наслідки
Тимчасові та короткострокові наслідки характерні на етапі будівництва:
- хімічне та фізичне забруднення атмосферного повітря від будівельної
техніки, обладнання та автотранспорту;
- викиди ЗР в атмосферне повітря від зварювальних та фарбувальних
робіт, в місцях розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять;
- порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури при проведенні
земляних робіт. Також ймовірне забруднення ґрунту будівельним сміттям та в
аварійних випадках при розливі паливно-мастильної рідини.
Довгострокові наслідки характерні на етапі експлуатації:
- забруднення атмосферного повітря фізичне та хімічне від транспортних
засобів, системи опалення, системи вентиляції підземного паркінгу.
- в результаті експлуатації об’єкту – збільшення кількості ТПВ в місті, а
отже, навантаження на землі полігону ТПВ, куди відвозитимуться відходи
кварталу.
Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Заходи для зменшення впливу на атмосферне повітря: сучасне
енергоефективне обладнанням системи опалення, системи вентиляції паркінгу з
використанням шумоізолюючих матеріалів; тверде покриття території
мікрорайону, зокрема внутрішніх проїздів, майданчиків та тротуарів,
велодоріжок, тротуарів; санітарно-захисна зона трансформаторної підстанції;
озеленення території; моніторинг стану атмосферного повітря.
Заходи для зменшення впливу на ґрунти: тверде покриття території
мікрорайону, зокрема внутрішніх проїздів, майданчиків та тротуарів,
велодоріжок, тротуарів; озеленення території житлового кварталу, з
облаштуванням парку та скверу; для збору відходів – облаштування
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майданчику для сміттєвих контейнерів у спеціально відведеному місці, з
твердим покриттям.
Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому
числі будь-які ускладнення
При розробці докумету державного планування та звіту про стратегічну
екологічну оцінку було розглянуто єдиний варіант альтернативи – це так звана
«нульова альтернатива», тобто варіант без впровадження планованої діяльності.
Незатвердження
проєкту
ДПТ
унеможливить
розбудову
комфортабельного мікрорайону зі своєю інфраструктурою, що позбавить
населення можливості розширити варіанти вибору якісного житла в місті,
додаткових робочих місць, оскільки проєкт пропонує не тільки житлову
забудову, а ще й вбудовано-прибудовані приміщення громадського
призначення для об’єктів першої необхідності, дитячий садок та ін. А, отже,
відмова від реалізації будівництва призведе до уникнення додаткових
можливостей економічного, соціального та демографічного розвитку, а також
ефективного використання земельних ресурсів в периферійній частині міста,
передбачених для цього за функціональним призначенням, поліпшення
ландшафту, благоустрою території.
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
документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному
вебсайті у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених звітом про СЕО
негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає
заходи для їх усунення.
Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення, затверджується на місцевому рівні.
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення
Враховуючи географічне місце розташування місця планованої діяльності
ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не
очікуються.
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Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документа державного планування:
«Внесення змін до детального плану території мікрорайону між
вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми»

1) Замовник
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.
Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А.
Телефон: (0542) 707-102.
E-mail: arh@smr.gov.ua.
Начальник управління – головний архітектор Кривцов Андрій Володимирович.
2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування
Вид документа державного планування (далі – ДДП) – внесення змін до
детального плану території мікрорайону. Стратегічна екологічна оцінка (далі –
СЕО) до проєкту, до якого вносяться зміни, раніше не розроблялась.
Ділянка, до якої розробляється проєкт ДПТ, призначена під житлову та
громадську забудову мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9,
Соколина, Проектна №10 у м. Суми.
Цілі проєкту детального плану (далі – Проєкт):
- комплексне освоєння території;
- реалізація житлової політики, підвищення життєвого рівня населення;
- уточнення функціонального зонування, взаємодії окремих планувальних
зон, визначення необхідної площі ділянок житлової забудови, системи
обслуговування, озеленення та благоустрою території;
- створення для населення безпечної, безбар’єрної, сприятливої для
життєдіяльності середи.
Внесення змін до ДДП має цілі:
- зміна планувальної структури території та функціонального призначення
території в її південно-західній частині між вул. Соколина та вул. Проектна № 9
для
розміщення
підстанції
110/20кВ
«Роменська»
згідно
ТЕО
ПАТ «Сумиобленерго» у зв’язку з технічною неможливістю її розміщення на
території, передбаченій раніше у генеральному плані м. Суми;
- зміна планувальної структури території в її північній частині (ділянка з
кадастровим № 5910136600:20:032:0003) у відповідності до наданої забудовником
і належним чином затвердженої раніше проєктної документації;

- визначення черговості та обсягів подальшої містобудівної діяльності з
метою зміни кадастрового поділу в межах ділянки з кадастровим
№5910136600:20:032:0001 та розроблення нових проєктів землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб;
- уточнення містобудівних умов та обмежень.
Документи державного планування, що мають відношення до Проєкту:
- Генеральний план міста Суми;
- План зонування території міста Суми, розроблений ДП ДНДІПМ
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя і затверджений сесією VI скликання
Сумської міської ради 6 березня 2013 року (рішення № 2180-МР);
- Проект внесення змін до генерального плану міста Суми, розроблений
ДП ДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя і затверджений 19 грудня
2012 року;
- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської
області на 2019-2021 роки;
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період
до 2030 року;
- Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 р.
на наступні 2020-2021 програмні роки;
- Комплексна програма поводження з відходами в Сумській області на 20162020 роки.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для
реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі
щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення
ресурсів)
Даний ДДП має та передбачає види діяльності та об’єкти, які відносяться до
таких, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають процедурі оцінки
впливу на довкілля – друга категорія в статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»:
для покриття навантаження проєктованого житлового кварталу передбачено
проєктування перетворюючої двотрансформаторної підстанції (далі – ПС)
«Роменська» 110/20 кВ загальною потужністю 2×10 МВА відкритого типу.
Живлення підстанції передбачається від існуючої лінії ПЛ-110 кВ «СумиВузлова». Для передавання електроенергії класу напруги 20 кВ до
перетворюючих підстанцій 20/0,4 кВ та існуючих РП наразі передбачено
використання кабельних та кабельно-повiтряних ліній. Межі охоронної зони

підстанції 110/20 кВ визначаються вимогами ПУЕ-2017 та складають 3 м від
огорожі території. Межі санітарної зони визначені згідно розрахунку у
відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 та складають 65 м від трансформатора
(або 30 м від огорожі ПС), за умови можливого будівництва 12-поверхового
житлового будинку висотою не більше 36 м.

4) Інформація про ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Атмосферне повітря. При експлуатації об’єкта можливе забруднення
атмосферного повітря фізичне та хімічне: від транспортних засобів, оскільки
передбачені автостоянки для постійного та тимчасового зберігання автівок,
гостьові автостоянки, підземний паркінг багатоквартирної забудови; системи
опалення, оскільки передбачено газову котельню; систем вентиляції підземного
паркінгу. Автостоянки розраховані на 456 паркомісць та розосереджені на
території 45,6319 га, тому значного впливу на довкілля не чинитимуть (не
підлягають категоріям щодо значних впливів, зазначених у ст.3 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»). Вплив від ПС на атмосферне повітря
виключено, оскільки передбачені звукозахисні огорожі; межі охоронної зони
підстанції 110/20 кВ визначені вимогами ПУЕ-2017 та складатимуть 3 м від
огорожі території; межі санітарної зони визначені згідно розрахунку у
відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 та складатимуть 65 м від
трансформатора (або 30 м від огорожі ПС), за умови можливого будівництва 12поверхового житлового будинку висотою не більше 36 м. При будівництві
відбуватимуться впливи тимчасові фізичні та хімічні: від будівельної техніки,
обладнання, транспорту, будівельних сипучих матеріалів, фарбувальних процесів
та ін.
Грунти. Земельні ділянки, з яких складається територія детального
планування, призначені для будівництва й обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд. Основні впливи на ґрунти ймовірні в процесі
будівництва. Порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури
відбуватиметься при проведенні земляних робіт: виїмка /видалення ґрунту,
навмисного ущільнення (спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або
стоянки транспортних засобів та іншого будівельного обладнання. Також
ймовірне забруднення ґрунту будівельним сміттям та в аварійних випадках при
розливі паливно-мастильної рідини, що можливе й при експлуатації об’єкта. При
експлуатації об’єкта утворюватимуться тверді побутові відходи (далі – ТПВ), що
збиратимуться до сміттєвих контейнерів на спеціально обладнаному майданчику
із твердим покриттям та огорожею, а потім відвозитимуться спеціалізованою
організацією до полігону ТПВ.

Водні ресурси. Будівництво та експлуатація майбутнього об’єкта не
передбачає будь-якого впливу на поверхневі або підземні водні ресурси.
Водопостачання та водовідведення – централізовані.
Флора й фауна. Як вже зазначалося земельна ділянка призначена для
будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд. Флора і фауна в районі ділянки планованої діяльності (далі – ПД) досить
бідна: вкрита переважно трав’янистою рослинністю, в північно-східній частині
ділянки розташовуються паркові зелені насадження: дерева змішаних порід –
листяні та хвойні. Впливи тимчасові при будівництві, описані вище, та
довгострокові при експлуатації – фізичні (шум від автотранспорту) та хімічні
(викиди забруднюючих речовин від систем опалення, вентиляції,
автотранспорту). Території природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі
на території ПД відсутні.
Електромагнітне випромінювання. Під час експлуатації ПС «Роменська» та
ліній електропередач (ЛЕП) виникатиме ектромагнітне випромінювання. З метою
захисту населення від впливу ектромагнітного випромінювання встановлюється
санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не
перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
Здоров’я населення. Вплив ПД на здоров’я населення малоймовірний,
можливий лише в аварійних випадках, які розглядаються на етапі розробки
проєктної документації на об’єкт. Щодо ПС «Роменська» та лінії електропередачі,
то вони повинні бути обладнані системою електричної безпеки, включаючи
ізолятори, дроти заземлення та відповідне заземлення конструкцій, а також захист
від ураження блискавки. Наявність ССЗ також є запорукою безпеки для здоров’я
населення.
б) для територій з природоохоронним статусом
На території ПД території природно-заповідного фонду та Смарагдової
мережі відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Географічне положення території ПД не передбачає транскордонних
наслідків реалізації проєктних рішень для довкілля приграничних територій, у
тому числі здоров’я населення.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути у тому числі, якщо
документ державного планування не буде затверджено
Зважаючи на комплексність рішень проєкту, що обумовлюється
необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, транспортної мережі,
головних споруд та мереж інженерної інфраструктури району, розгляд
виправданих альтернатив проєктних рішень відбувається в процесі розробки
проєкту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.
Загальною альтернативою проєкту ДПТ, рішення про розроблення якого
прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках
СЕО.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії,
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

що

Предметом СЕО є проєктні рішення ДДП, їх потенційний вплив на стан
довкілля та здоров’я населення.
При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:
- поточний стан довкілля в населеному пункті, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено;
- стан довкілля, умов життєдіяльності населення та стан його здоров’я на
територіях, які ймовірно зазнають впливу;
- 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 ДДП, а також шляхи
врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;
- наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;
- альтернативи, що розглядалися;
- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи
та критерії:
- методи цільового аналізу дозволять встановити відповідність рішень,
визначених містобудівною документацією природоохоронним цілям;
- методи стратегічного аналізу матимуть ключове значення у виконанні
стратегічної екологічної оцінки, оскільки такий вид документації, як ДПТ має
стратегічний характер,

- методи SWOT-аналізу необхідні для визначення слабких та сильних сторін
існуючої екологічної ситуації, можливостей та загроз при плануванні проєктних
рішень;
- оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох
об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проєктних чинників;
- врахування зауважень та пропозицій до проєкту містобудівної документації.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проєктних рішень
документу державного планування
У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність
запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих
негативних наслідків реалізації проєктних рішень ДПТ на довкілля та стан
здоров’я населення, у першу чергу щодо:
- оптимізації планувальної організації територій, дотримання нормативних
санітарно-захисних зон та відстаней від комунальних, транспортних та інших
об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
- трансформації та розвитку транспортної мережі з урахуванням необхідності
забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних
розривів;
- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого
користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених
насаджень спеціального призначення;
- пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення
території ПД;
- проведення мереж комунальних систем та об’єктів тепло-, електро- і
водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку
Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано відповідно до вимог
частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з
урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом
Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Зауваження і пропозиції щодо інформації в Заяві про визначення обсягу СЕО
проєкту надаються до Управління архітектури та містобудування Сумської
міської ради.
Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А. E-mail: arh@smr.gov.ua.
Контактна особа – заступниця начальника управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради Бондаренко Ольга Олегівна.
Телефон: (0542) 707-102.
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО надаються
протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Начальник
управління

Андрій КРИВЦОВ

W
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.{euaprameHT 3axr{cry Aoercirrq ra eHeprerlrKH
naiiAas He:anerxuocri, 2, v. Cyvu.40000, (0542) 62-91-99
E-mail: ecoe@sm.gov.ua l(oa CAPIIOV 43518190
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e-mail: arh@smr.gov.ua

IIpo

HaAaHHq 3ayBDI(eHb ra
nponosuqifi Ao 3aqBu npo
Bu3HaqeHHq o6cnry crpareriqHoi
eKoronqHor outHK[l

.{o lenapraueHTy 3axzcry AosriJlrr ra

eHeprernKra Cynacslcoi o6;racuoi
4epNaeuoi a4vinicrpaqii (aani
[enapranaeur) Ha po3rntA uaAifinua 3atBa rlpo
Br43HaqeHrur o6crry crpareriuHoi ei<oloriqHoi ouisxlz .qoKyMeHTa AepxaBHoro
nJraHyBaHHr <Bseceuu-s sMit-r Ao AeraJlbHoro nJIaHy repl4ropii rtlir<popafiouy uiN
Byrrr.rrlrMr4 Haxiuona, flpoexrua J\! 9, Coro,ruHa, flpoertra No 10 y v' Cyuz> (aali

-

-

3aana).

pesyllraraMu po3rntAy szuleel(a3aHoi 3agea uanaevo nacrynHi 3ayBaxeHrul.
3asea e eneiflpoHHoMy enr,rr4i He HaAaHa. uro € nopyueHHtM BI4Mor LlacrI4HI4
apyroi crarri l0 3arcoHy Vxpaiuu <flpo crparerivHy exo,rorivuy oqiHxy> (4ani - 3axou).
V sn'l:xy 3 HaAaHHtM zas,eu 6es npo€Kry r'aicro6yaieuoi goxln'reuraqii,
eiAnosi,4no Ao BuMor vacruH gpyroi ra uocroi crarri l0 3axoHy, [enapralrenr ua4ae
sarartHi nponoszqii, lxi neo6xi4uo BpaxyBaru npll cKJIaAaHHi aairy npo cTpareriuny
erororiuHy oqinry:
3a

ocuoeHi 3aBAaHHr Ta 3aXOAr4 u1OAO ea6e:neqeHHr cTa;rofo po3Br,tTt(y HaceJreHoro
nyHKry ra exo,rori.tuoi 6e:nerlz repr,rropii eignoeiAHo Ao Bl4Mor crarri 19 3aroHy
VrpaiHra dlpo ocHoeu rraicro6y4yaaHu-a>;
Aorpr4MaHiur eavor Ko4excy YrpaiHu rpo Ha.qpa, 3euenrHoro I(oAeKcy Yxpainu
ra 3axoHy Vrpaiuu <llpo oxopouy 3eMe,'Ib);
Aorpr4MaHHfl nnror 3aroHy Vrpainu <flpo oxopouy arnaocQepuoro nonirpr> 4-ttx
:6epexeuu-a ra siAHos,reHFIt npqponHoro craHy arMocQepHofo noBl'rpt, crBopeHlul
clpr4rr,r14Br4x yMoB Ant NurreAis,ruuocri, sa6*neueHHq eKorori'IHoi 6ernerrz;
,qorpr4MaHHt slrNaor 3aKoHir Vxpaiurz <llpo npl4poAHo-3anoeiAHzfi Qosa
Ynpaiuu>, <flpo eroloriuny rraepeNy YnpaiHrz>, <flpo pocnzuHrafi cnir>, <flpo
TBapLTHHIZI4 CBlr));

Vr<paiuu <flpo ei4xogrz> ra noJIoxeHb
Hauioua.,rsHoi crparerii ynpaeniHHr eiAxoAaNaz e VrpaiHi ao 2030 potty, cxaaleuoi
AorpI4MaHHt BIzMor 3axouY

po3noptlxeHHrr'a Ka6iHery MiHicrpin Vrcpainra eia 08.1 1 '20 I 7 J\o 820-p;

Aorpr4MaHHr Br.iMof BoAHoro KoreKcy Vrcpaiun, nocraHoBrl Ka6iHery MiHicrpie
VrcpaiHn sia 18.12.1998 Ne 2024 <flpo npanonufi pexuv tou cauirapHoi oxopoHu
BoIHr4x o6'eKrie) u]oAo oxopoHr,r BoAHoro 6acefiuy.
CrparerivHa exonoriqua ouinxa nosunua 6yru :riilcneHa uloAo KoHKperHIrx
npo€KrHr.rx piureHl ruicro6yaieHoi Aoxyrraeurauii, y rol,ty u t't c,T i u-loAo t,tczx nepe46aueHe
rai[cHeHHs npouenyph ouiurcn nn,ruey Ha aoexi,ur.

3axonn, lr<i nepeg6avaerbcr po3mq+yrv Ens. :ano6irauux, 3MeHIleHHt ra
nou'qxueHHs HefaruBHr4x Hac,riAr<ie Br4KoHaHruI AoKyMeHTa AepxaBHoro frJraHyBaHHt,
nosuuHi 6yrr.r nepe46aueHi e nepuy qepry Anr rHX rrpoeKrHrzx piuleHb, peari3auit qKI4x
MOXe HefaTVBHO BnJrrZHyTr4 Ha HaBr(OJrHrUHe nprpOAHe CepeAOBl.ltue.

3uicr ra crpyr(rypa :siry npo crpareriuuy ero,roriuuy oqiHxy noeaHui
eiAnoeiAaru BuMofaM crarri 11 3axouy.
Po:po6ny :eiry npo crparerirny erolorivHy ouinry penolaeHAyeMo :Aiftc*oearu
3 BpaxyBaHHrM no,ToxeH; MeroAz.rHKX per<oueu4aqifi is rAificFIeHHt c'rpareriuuoi
exo,roriquoi ouiHKH .qoKyMerrrie AepNaeHoro nnaHyBaHHt, 3arBepAXeHIzx HaKa3oM
MiHicrepcrea ero,rorii ra npupoAHrzx pecypcin Vr<paiHr.r eia I 0.08.201 8 I& 296.
flpn cxnaganHi :eiry npo crpareriuuy ercororiuHy orliHry epaxyearu cyuacunir
craH 3eMeJrrHnx pecypciB, pocnr4HHoro, rBaprzHHoro cniry. npupogHo-3anoBiAHofo
Sou4y, eignoriAuo Ao Aonoeiai npo craH HaBKoJII4rrIHboro npr4poAHoro cepeAoBl4uta B
Cy'r',tcrnoi o6,racri (e:rexrpouua eepcir po:viuqeHa Ha oSiuiilHiii ee6cropiHui
[enaprauenry), crarucrauuoi ra iHuoi AocryrrHoi iuSoprvrauii.
lo4arxoao, nignoeiluo ro HaAaHLrx 3ayBaxeHb MiHicrepcrea eHeprerul(t4 ra
3axucry Aosri,r,.rr VrcpaiHrz, 3BepraeMo yBary Ha Heo6xiAHicrb Bt4KoHaHHt HacrynHl4x
ur.rnor 3axouy.
3riAHo 3 rracr Holo qerBeproro crarri 12 3axony noeiAol\4reHHq npo
onpHnrrnHeHrur npoc(r) aol(yMeHra nepxaBHoro nnaHyBaHHt ra 3Biry npo crpareriuHy
exo,roriuHy oqiHry ny6,rircyert,ct B .qpyt(oBaHl4x :aco6ax MacoBoi in$opvaqii (He veuur
lx y aeox).
floeiAoNareuHs npo onpunloAHeHHt npoeltry AoIryMeHTa AepxaBHoro nJIaHyBaH$I
ra:aiiy npo crpareri.rHy ero,'roriuHy ouiHt(y. y noAa,rbuoMy HalaHe y cttrtali narery
goryrrleHrie arr orpriMaHHt 3ayBa)(eHb ra npolo3rzuifi 4o npoexry AoKyMeHTa
AepxaBHoro fiJIaHyBaHHt ra:niry npo fiorc crparerivHy ero,roriuHy orliuny, fioBIzHHe
6yrra ni4nzcaHr4M ynoBHoBaxeHolo Ha Ile ocaAoBolo oco6orc 3aMoBHI4Ka, a ga ruicrolt
eilnoeiAarrz BuMoraM LIacrHHt4 n'sroi crarri 12 3ar<ony ra nosiAoi\4,'IeHHro,
po:viuleHor'ry y ApyKoBaHIzx saco6ax Nracoeoi iHQopuauii.
HaAasHr xonifi apxyiuin ra3er 3 Ha.4pyt(oBaHHM noeiAov,reuHqM npo
onpuJrroAHeHHfl [poemy AepxaBHofo nnaHyBaHHt ra eeiry npo iioro crparerirHy
erco,rorivHy oqiHxy 3arouoM He BuMara€Tbct.
BianoeiaHo Ao qacr Hrz nepu-roi crarri l3 3arc oHy, npoercr AoKyMeHTa
AepxaBHoro nraHyBaHHq, :nir npo crpareriuuy exoloriut1y oLllHKy ra IIoBlAoM,TeHHt
|lpo jx onptiJl]oAHeHHt noAaHlrbct 3aMoBHHKoM Ha nanepoBhx Hociqx ra B
eneKtpOHHOMy sar,'tlAi Ao UeHTpaibHoro OpraHy eLjKouauqoi Bna.[H. LUo peani3)c
Aepx(aBHy no,rirr.fi<y y cQepi oxopoHH HaBI{oJ'I14tIrHboro nplipoAHofo cepeAoBt4u-Ia
(Minicrepcrno 3axucry .qoexi,'utrt ra npupoAHt4 x pecypcie Vxpaiuu) ra Ao UeHTpaJIL'Horo

00 2 0 0I

opfaHy Br4KOHaBrrOi Braru, ruo pea,ri3ye aepxaBHy nor'rirr4Ky y coepi oxopoHrz 3AopoB't
(MiHicrepcrno oxopoHr4 sgopoe'a Vryaiurz).
Bzrqeerasaui Aor(yMeHrr4 AO MiuiCrepcrBa 3axrrcry goexi,raa ra rrpxpoAHax
pecypcin vxpaiHrz, MiHicrepcrea oxopoHr.i r40pos'r vrpaiHa,
[enaprairaeHry ra
vnpae,rinu.a oxopoHa :4opon'n cyvcrr<oi o6racuoi gepNaeuoi agi\aiFricrpaqii ueo6xiguo
HanpaBrqru orHorracHo r posuirqeHurNa noeiAoNlreHHr y rpyKoBaH ux zacolax Nracoeoi
iusopvaqii, rrlo Ao3BoJrr4rb sa6egne.rr4rr, :aiurepeconaHifi rpolra4crxocri voNrHeicrr
cBoeqacHo Aonyrrr4Tzcr Ao rpoMaAcbKoro o6roeopeuul npoeK-ry vicro6yAisnoi
gor<yueuraqii ra seiry npo iioro crparerivuy erororirHy oqiuxy.
Heo6xigHo ga6e:nequru pereJrbHe BHKoHaHHT ecix 6e: Br4HrrKy Br4Mof qacrr.rHt4
Apyfoi cra'ITi I 1 3arcouy uloAo iHQopMaqii; rKa rvae 6yru y seiri npo c.rpareri.rgy
ercororiuuy oqiuxy. flpr.r qlo\ay neo6xiAno ra6esnevzrz, qo6 rarca in$opr,raqia r,lana
6esnocepe4ue siguorueHun Ao AoKyMeHTy repxaBHoro [naHyBaHrur 3 ypaxyBaHHrM
:vicry i pieHr iloro aerari:auii'.
V ssiri npo crpareniuHy exonorivHy orliHxy oco6rnBy yBary ueo6xigno
trpu4rJlplTr4, cepeA iHruoro,, ni4roroerli ra onpaurcBaHHro iusoprraa{ii crocoBHo
repuropiil, rr<i, fivoeipno, 3a3Halorb BnJrHBy; ero,roriquux npo6lev, uro crocyrorr,ct
AoKyMeHTa AepxaBHoro nJraHyBaHHr; raxogie, u1o nepe46avaerbc, BXllTr.r
'IJu
:ano6iraHHl, 3MeHtUeHHt ra noNa'qKuieuHg HefarHBHr,lx Hacninrie Br{KoHaH}ur
IOKYMCHTA ICP)I(ABHOI-O NIAHYBAHH'; UJ,rrXiE BPAXYBAHH' SO6OE'q:AHS, BCTAHOBJICHHX

ua viNHapoaHoMy. aepxaBHoMy ra inruzx piaurx nin qac niaroroeKH rol(yMeHTa
AepxaBHoro nnaHyBaHlur; o6rpyr-rrynaHu n vu60py Br..r frpaBAaHr.l x aJrbrepHarrzB, uro
po3D'rsAarucr; raxo4ie, repe46aueuzx Ar-a s4iilcneHHr vouiroprzury uac,ri4xin
Br4

r(oHaHHr Aor(yMeHTa Aep)KaBr{ofo frjraHyBaHHr.
BianosiaHo
crarri 16 3ar<ouy 3aMoBHr.iK

!o
nporrroM n'lru po6ouux 4uie s 4rrr
3arBepAXeHHr AOr(yMeHra AepxaBHofo nnaHyBaHrur po:r,,rirqye Ha cBoeMy oSiuifiuoAay
ee6cairi sareep4xenr.ril AoK).MeHr AepxaBHoro nraHyBaHHq, 3axonv,, nepeg6aueui 4n.a
aAificueHur vouiropzury uac,ri4xis BrzKoHaHHr roKyMeHTa nepxaBHofo nraHyBaHHq,
AosirKr.r npo KoHcyJrbrauii ra npo rpoMaAcbKe o6roaopeuHl i n crNaoeo noni4onalrrc lpo
Ile rleHrpaJrbHrzil opraH e KoHasqor' BJraa . ruo pea.,ri:ye aepxaBHy nonirary y cQepi
oxopoHrz HaBKoJlHtrrHbofo nprporHoro cepeAoBr.iula (MiHicrepcreo 3axxcry roexiffu ra
npLIpoAHHX pecypcie VrpaiHn).
Haro,ronryelro na ueo6xi4uocri ueyxznsHofo Br,rKoHaHHr Brrur$raAaHr4x ra
iuurux el.rvon 3arcoHy.
nrr or pr.rvaHHr

3ayBa)KeH

b ra

nponornuifi !enapraveHry. eianosiaHo ao

Apyroi crarri 13 3aroHy, Heo6xiruo Harar? Ha po3f.,'nA ua naneposzx Hociax
ra B eJ'reKrpoHHouy srzr,r-t4i npoeKT vicro6yainuoi aor<yueuraqii (reircroey ra rpaQiuuy
uacruuu), :nir npo crparerivuy erolorivHy oqiury ra noei4onr,reuur npo ix
qacrr4Hr4

onpr4nloAHeHHr.

Tu[rqacoso nuroHyrovuii o6or'q3xr.t
rlrpeKTopa [enapravreHry
O,reHa -f

ueuxo 63 28 29

Pvc,raH EOI4qEHKO

Тереторія ділянки
проектування

Місце знаходження

Ситуаційна схема

Схема зонування тереторії М1:5000

Умовні позначення:
- МЕЖА МІСТА
- ЗОНА ЗАГАЛЬНОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ТА ДІЛОВІ, Г-1, Г-2
- НАВЧАЛЬНІ ЗОНИ, Г-3
- КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ ЗОНИ, Г-4
- ТОРГОВЕЛЬНІ ЗОНИ, Г-6
- САДИБНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА, Ж-1
- ЗМІШАНА БАГАТОКВАРТИРНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТА
ГРОМАДСЬКА ЗАБУДОВА, Ж-3 ( ВІД 4-х ДО 9-ти ПОВЕРХІВ)
- ЗМІШАНА БАГАТОКВАРТИРНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТА
ГРОМАДСЬКА ЗАБУДОВА, Ж-4 ( ВІД 9-ти ДО 16 ПОВЕРХІВ)
- ПІДЗОНА САДИБНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ САНІТАРНО ЗАХИСНОЇ ЗОНИ, Ж-1с

12.20

- ЗОНА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ТР-1

- ЗОНИ МАГІСТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЬ, ДОРІГ, МАЙДАНІВ ( У
ЧЕРВОНИХ ЛІНІЯХ), ТР-2
- ЗОНИ СТО, АЗС, АВТОПАРКІВ, ГАРАЖІВ,
АВТОСТОЯНОК, ТР-3
- ІН-2
- ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВ ІV КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ, В-4
- ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВ V КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ, В-5

- ЗОНИ ОБ`ЄКТІВ ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, Р-1

- ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ, ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОРУДИ,
АЕРОДРОМИ, С

- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ ОЗЕЛЕНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ, Р-3

- ПЕРСПЕКТИВНА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

26-17П-1

Інв.№ ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

- ПІДЗОНА БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ
САНІТАРНО - ЗАХИСНОЇ ЗОНИ, Ж-3с

- ПІДЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ, Р-3С

ТОВ "СІАП"
Хомич

Додаток 7

Основні техніко-економічні показники
Назва показників

Територія
Територія в межах проєкту, у
тому числі:
- житлова забудова
- у тому числі:
- садибна

Одиниця
виміру

га/%

Існуючий
Етап від
стан
3 до 5 років

Проєктне

43,6319
100
2,004
4,59
0,2720
0,62
1,7320
3,97

10,7910
24,7
8,2313
18,87
4,475
10,26
1,7320
3,97

43,6319
100
22,3005
51,11
4,747
10,88
1,7320
3,97

-

2,0243
4,64

15,8215
36,26

0,6200

0,5300

3,1176

-

2,812

7,7500

-

2,9950
6,86

3,0730
7,04

тис. осіб

0,098

1,197

5,280

«
«

0,014

0,238

0,238

0,084

0,084

0,084

-

0,875

4,958

2,25

27,5

261

15,81

53,67

53,67

-

20

313,37

38,300

171,130

- зблокована малоповерхова
- змішана багатоквартирна
житлова та громадська забудова
середньо- та багатоповерхова (в
т.ч. вбудовані приміщення
громадської забудови)
- зелені насадження (крім
насаджень мікрорайонного
значення)
- вулиці, площі, проїзди (крім
вулиць мікрорайонного значення)
Території (ділянки) забудови
іншого призначення (виробничої,
комунально-складські, інж.
обладнання, спецпризначення,
тощо)
Населення
Чисельність населення, всього
у тому числі:
- в садибній забудові
- в зблокованій малоповерховій
забудові
- змішана багатоквартирна
житлова та громадська забудова
середньо- та багатоповерхова
Щільність населення
- в садибній забудові та
зблокованій малоповерховій
забудові
- змішана багатоквартирна
житлова та громадська забудова
середньо- та багатоповерхова
Житловий фонд
Житловий фонд, всього
у тому числі

Значення показників

га
«

га/%

«
люд./га
«
«

2

тис.м
загальної
площі

4,650

Назва показників

Одиниця
виміру

Середня житлова забезпеченість
у тому числі:
- в садибній забудові
- в зблокованій малоповерховій
забудові
- багатоквартирна забудова
середньо- та багатоповерхова
Житлове будівництво, всього
у тому числі за видами:

м2/люд.

- в садибній забудові
- змішана багатоквартирна
житлова та громадська забудова
середньо- та багатоповерхова
Установи та підприємства
обслуговування
Дошкільні навчальні заклади
Загальноосвітні навчальні
заклади (початкова школа)
Поліклініки

тис.м2

Фізкультурно-оздоровчі заклади
Підприємства торгівлі
Установи громадського
харчування
Комунальні установи
Культурно-дозвіллєві
Інші заклади обслуговування
Офісні приміщення
Вулично-дорожня мережа
Протяжність вулично-дорожньої
мережі, всього
у тому числі:
-вулиці магістральні районного
значення
Гаражі для постійного зберігання
легкових автомобілів
Відкриті автостоянки для
постійного (тимчасового)
зберігання легкових автомобілів
Інженерне обладнання
Водопостачання
Водоспоживання, всього

Значення показників
Існуючий
Етап від
стан
3 до 5 років

Проєктне

33,38

32,67

31,62

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

33,38

-

31,52

31,52

-

33,650

166,480

-

10,200

10,200

-

23,450

156,280

-

-

215

-

-

100

-

-

120

-

120

-

-

3460

-

-

150

Роб .місць
місць
«
Роб. місць

-

-

12
280
46
80

км

0,420

2,400

2,820

км

0,420

2,400

2,820

маш.-місць

-

250

1680

маш.-місць

-

50

512

тис. м3/добу

-

0,922

2,636

«
«
«

місць
учнів
Відвід./змін
у
Відвід./добу
м2 торг.
площ.
місць

Назва показників

Каналізація
Сумарний об’єм стічних вод
Електропостачання
Споживання сумарне
Газопостачання
Витрати газу, всього
Інженерна підготовка та
благоустрій
Територія забудови, що потребує
заходів з інженерної підготовки з
різних причин
Протяжність закритих водостоків

Одиниця
виміру

Значення показників
Існуючий
Етап від
стан
3 до 5 років

Проєктне

тис. м3/добу

-

0,845

2,415

МВт

-

3,562

10,177

млн. м /рік

-

3,187

га
%

-

-

1,5600

км

-

1,200

2,100

3

9,105

1
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Начальню�у управлiння
Архiте1пури та мiстобудування
Сумсько'i мiсько'i ради
- Qову А.

"СУМИОБЛЕНЕРГО"
код 23293513
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Щодо вихiдних даних
ПС 110/20 кВ "Роменська"
.,

V (/

пп, ___ г _ _ r�-,, м._Суми,

40000

_)/),

Шановний, АндрiЕ: Вол01.Ммировичу!
На додаткову вимогу проектного iнституту ТОВ "СIАП" АТ «Сумиобленерго»
повторно надсилаЕ: повнi вихiднi данi, щодо будiвництва ПС "Роменська".
ПС «Роменська» Е: перетворюючою двотрансформаторною пiдстанцiЕ:ю 110/20 кВ
загальною потужнiстю 2х I О МВА з РП-11О кВ вiдкритого типу.
Переважною частиною вiдбору потужностi заплановано споживачами iснуючих
житлових будинкiв та будинкiв перспективно'i забудови мiкрорайону «Роменський» у м. Суми,
а також будинкiв приватного сектору с. Сад, с. Косiвщина.
Живлення пiдстанцi'i передбачаЕ:ться вiд iснуючо'i лiнi'i ПЛ-11 О кВ «Сум и - Вузлова» з
вiдпайкою у вiдповiдностi до додатка 1.
Для передавання електроенергii' класу напруги 20 кВ до перетворюючих пiдстанцiй
20/0,4 кВ та iснуючих РП наразi передбачено використання кабельних та кабельно-повiтряних
лiнiй (додаток 2).
Для забезпечення пожежогасiння на територi'i пiдстанцii', а також власних потреб
обслуговуючого персоналу, передбачапься пiдведення мереж зовнiшнього водопостачання з 'ix
наступним пiдключенням у вiдповiдностi до технiчних умов КП «Мiськводоканал».
Водовiдведення виконупься за допомогою системи септикiв та фiлыруючих колодязiв на
територi'i пiдстанцi'i (додаток 3).
Межi охоронно'i зони пiдстанцi·1 110/20 кВ визначаються вимогами ПУЕ-2017 та
складають 3м вiд огорожi територii'.
Межi
санiтарноi·
зони
визначенi
згiдно
розрахунку
у
вiдповiдностi
до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 та складають 65 м вiд трансформатора (або 30 м вiд огорожi ПС), за
умови можливого будiвництва 12-поверхового житлового будинку висотою не бiльше
36 м. (додаток 4).
Основнi технiчнi характеристики силового трансформатору:
Марка: ТДН-10000-110-20-У 1;
Напруга ВН: 11 О кВ;
Напруга НН: 20 кВ;
Кiлькiсть фаз: 3;
Кiлькiсть обмоток: 2 з РПН;
Потужнiсть: 1О МВА;
Додатки:
1. План прокладання ПЛ-11О кВ до ПС «Роменська»;
2. План прокладання КЛ(ПЛI)-20 кВ вiд ПС «Роменська»;
3. План прокладання зовнiшнiх мереж водопостачання.
4. Розрахунок санiтарно-захисно'i зони пiдста�щi·1 з кресленнями.
З повагою,
Заступник директора з КБl з капiтальноrо
будiвництва ПАТ «Сумиобленерrо»
Виконавець:
СЕ:З, Терещенко С.М.
Т. М. (050) 590-64-49
e-111ail: s.terescl1e11ko.soe@g111ail.co1n

Д.В. Бражнiк
УПРАВЛIННЯ АРХIТЕКТУРИ
ТА МIСТОБУДУВАННЯ
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Розрахунок допустимоi· вiдсатнi вiд силових
трансформаторiв до житлово·1 забудови по допустимому
рiвню шуму зriдно ДСТУ-Н Б 8.1.1-33:2013
1 Вихiднi данi
1.1 Розрахункова точка приймаеться -при легла територiя будiвлi (2 м
вiд зовнiшнiх огороджувальних конструкцiй на рiвнi верхнього поверху).

r := 63.457 м
Тип трансформатора: ТДН-10000/11 О-У1
А := 5.25
В := 3.8

м
м

(довжина Тр)
(ширина Тр)

1.2 Рiвень звуковоi' потужностi джерела з постiйним шумом,
коригований за стандартною частотною характеристикою "А".
(ДБН В.1.1-31-2013, п.3.17)
Для одного силово"го трансформатора:
(Надано ПАТ "ЗТР'J

Lwд Т := 88 дБА
_

Для двох силових трансформаторiв (п.6.4.2, ф.12)

(

0.1 Lwд т
0.1. Lwд т')
- , = 91.01 дБА
- + 10
Lд := 10-log,10

2 Розрахунок
2. 1 Знuження рiвня звуку в залежностi вiд вiдстанi r, м, мiж джерелом
шуму та розрахунковою точкою (п. 7. 7).

.

Лlдв iдст := 10-log

[ТТ·Г (2-r +А+ в)+ A-BJ = 26.957
ТТ· ( 2+А+В) +А-В

дБА

2.2 Знuження рiвня звуку внаслiдок затухання звуку в повiтрi (п. 7.8).
5 r
ЛLдпов := --. = 0.317 дБА
1000
2.3 Вплив на рiвень звуку в розрахунковiй точцi типу покриття
mepumopii' (п. 7. 8).
Лlдпок := О

дБА

2.4 Зниження рiвня звуку екранами на шляху поширення шуму (роздiл 9).
Враховуючи, що висота кришки бак а установленого на фундамент
трансформатора складае З,2 м, приймаемо початкову висоту екрана
7,430 М.

Приймаемо (п.9.1):

л. := 0.21 м
а:=7.310 м Ь:=65.086 м с:=71.739 м
61 := а + Ь - с = 0.657
2 61
N1 := -- = 6.257
л
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дБА
Лlдекр.ст := 20. !
2.5 Зниження рiвня звуку смугами зелених насаджень (роздiл 10).
Приймаемо,що зеленi засадження вiдсутнi.
дlАзел := О

дБА

2.6 Зниження рiвня звуку внаслiдок обмеження кута видимостi джерела
шуму з розрахунковоi точки (п. 7.10).

S1 := А В = l 9.95

м·')

sповн := д.в = !9.95

м2

S1 '\
= О дБА
Лlдобм := -JO•log (
8
ов
н)
п
\

--1

2. 7 Пiдвищення рiвня звуку в розрахунковiй точцi внаслiдок наклад·ання
звуку, вiдбитого вiд огороджувальних конструкцiй будiвель (п. 7.11 ).
Лlдвiдб := О

дБА

2. Рiвень звукув розрахунковiточцi на mepumopii' житловоi забудови
вiд окремого джерела шуму:
Lдтерi := Lд - Лlдвil\ст - дLАпов - Лlдпок - Лlдекр.ст ... = 43,636 дБ.А
,
+ (-Лlд зел) - Лlдобм + Лlдвiдб
Висновок: Згiдно ДБН В.1.1-31:2013, табл.1, п. 25 допустимий рiвень
шуму не повинен перевищувати 45 дБА. При встановленнi шумозахисних
огорож висотою не менше 7,430 м бiля трансформаторiв зi сторони
житлово'f забудови та розташуваннi житлово'� забудови (максимум 12
поверхiв) на вiдстанi не менше нiж 65 м вiд вici баку найближчого
силово�о тp�f:ifФQPM§}T(),P?,J f:'ЗИМоrа
BJ: 1-31:2013, табл.1, п. 25
виконует�ся.
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Додаток 10

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування
«Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями
Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми»
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
на етапі реалізації проєктних рішень

Об’єкт
Параметр, що підлягає
моніторингу
моніторингу
Атмосферне Вміст
забруднюючих
повітря
речовин в атмосферному
повітрі
на
території
планованої
діяльності,
мг/м3: пил, діоксид сірки,
діоксид
азоту,
оксид
вуглецю,
розчинні
сульфати, формальдегід,
аміак; парникові гази:
діоксид вуглецю, метан,
оксид азоту.
Відходи
Утворено відходів (1-4
класів небезпеки), тонн,
з них:
- утилізовано;
- передано на сторону;
- видалено у спеціально
відведені місця чи об’єкти.

Періодичність Виконавці моніторингу
1 раз на рік

Суб’єкт
господарювання
Суб’єкт спостережень:
Державна
установа
«Сумський обласний
лабораторний
центр
МОЗ України».

Відповідно до Суб’єкт
плану
господарювання
перевірок та
позапланово
Суб’єкт спостережень:
представники органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих громадських
організацій.

Додаток 11

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування
«Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями
Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми»
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
на етапі після реалізації проєктних рішень

Об’єкт
Параметр, що підлягає
моніторингу
моніторингу
Атмосферне Вміст
забруднюючих
повітря
речовин в атмосферному
повітрі
на
території
об’єкта,
мг/м3:
пил,
діоксид сірки, діоксид
азоту, оксид вуглецю,
розчинні
сульфати,
формальдегід,
аміак;
парникові гази: діоксид
вуглецю, метан, оксид
азоту.
Відходи
Місце
тимчасового
зберігання
відходів
(контейнерний
майданчик):
- режим вивозу сміття;
- обсяг
утворених
відходів, тонн /рік;
- обсяг відсортованих
вторинних
ресурсів,
тонн/рік, % від загального
утворених
обсягу
відходів.

Періодичність
1 раз на рік

Виконавці
моніторингу
Суб’єкт
господарювання
Суб’єкт спостережень:
Державна
установа
«Сумський обласний
лабораторний центр
МОЗ України».

Відповідно до Суб’єкт
плану
господарювання
перевірок
та
позапланово
Суб’єкт спостережень:
представники органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих громадських
організацій.

