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ЗМІСТ, ОСНОВНІ ЦІЛІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ
ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Генеральний план (далі ГП) є документом державного планування місцевого рівня,

розроблений з врахуванням державних інтересів та затвердженої містобудівної
документації:
- схеми планування території Вінницької області;
- технічної документації по встановленню меж населеного пункту;
- плану внутрішньогосподарського землекористування;
- технічної документації з нормативної грошової оцінки земель;
- актуалізованої картографічної основи у цифровій формі, виконаній ТОВ
«Кайлас-К» у 2018 році.
Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації
та

функціонального

обслуговування

призначення

населення,

території,

організацію

формування

вулично-дорожньої

системи
мережі,

громадського
інженерного

обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та
населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони навколишнього
природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного
характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації
рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Містобудівна документація виконана на підставі:
- рішення сільської ради;
- завдання на розроблення генерального плану;
- вихідних даних, наданих замовником;
- довідок зацікавлених установ.
Затверджений у чинному порядку ГП села стане обов’язковим документом для всіх
організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та
Зам. інв. №

здійснювати будівництво на території населеного пункту.
Територія

населеного

пункту

розташована

в

східній

частині

території

Томашпільського району і півдні Вінницької області. За проектом Генерального плану
населеного пункту площа території села в проектних межах складатиме 207,6 га.

Інв № ори..

Підпис і дата

Генеральним планом передбачається:
- розвиток садибної житлової забудови;
- розвиток громадської забудови: проектом передбачається використання існуючого
дитячого садочка для дітей раннього віку (яслі), а на базі школи розмістити ДНЗ для
старших дітей дошкільного віку; реконструкція існуючого будинку культури у

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис
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фельдшерсько-акушерський пункт; будівництво нового будинку культури та
спортивного майданчику; переоснащення складу у магазин сільськогосподарської
продукції;
- розвиток вулично-дорожньої мережі із приведенням параметрів поперечного профілю
до нормативних показників, благоустроєм;
- розвиток озеленених територій загального користування та озеленених територій
спеціального призначення в СЗЗ об’єктів, що її створюють;
- розвиток інженерної інфраструктури із будівництвом мереж, артезіанських
свердловин, водонапірних веж, очисних споруд побутової та поверхневої каналізації,
ГРП, ТП;
- розвиток
об’єктів
виробничого,
сільськогосподарських підприємств;

виробничо-складського

призначення,

- розвиток об’єктів комунального господарства – розміщення пожежного депо на 1
автомобіль та нового кладовища традиційного поховання за межами населеного
пункту. Закриття існуючого кладовища в межах території села із визначенням
кладовищного періоду;
- забезпечення протипожежної безпеки при наявності комунальної пожежнорятувальної служби та будівництвом пірсів біля водних об’єктів для забору води для
протипожежних потреб;
- забезпечення інженерного захисту території із проведення протиерозійних заходів,
рекультивації ґрунтів, ліквідації заболочення та із інженерної підготовки щодо
забезпечення нормативних ухилів на вулично-дорожній мережі;
- забезпечення дотримання вимог щодо забудови та іншого використання територій із
встановленням параметрів обмежень, визначених санітарними нормами, екологічним
законодавством, нормативно-правовими актами щодо створення зон охорони
інженерних мереж і об’єктів, зон округу санітарної охорони курорту.
1.1 Аналіз документів та програм пов’язаних з розробкою даного розділу
При розробці генерального плану були враховані такі програми та документи:

Зам. інв. №

- Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с.
Високе Височанської сільської ради Томашпільського району Вінницької області та
зауваження до неї;

Інв № ори..

Підпис і дата

- Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів на 2013-2018 роки;
- Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на
2012-2025 роки;
- Програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в
постійне користування вінницькому обласному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і
озеленення населених пунктів області та використання об’єктів твариного світу у
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки;

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата
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- Обласна програма «Питна вода» на 2008-2020 роки;
- Програма розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2013-2017 роки;
- Комплексна цільова програма розвитку водного господарства у Вінницькій області
на період до 2021 року.
ІНСНУЮЧИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ

2
Вінницька

область

розміщена

в

лісостеповій

зоні центральної частини

Правобережної частини України. Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві
частини: лівобережну, яка відноситься до Придніпровської височини і правобережну –
Подільського плато. Поверхня Вінниччини - підвищене плато, що знижується в напрямі з
північного заходу на південний схід.
Більша частина території Вінницької області розташована в межах Українського
кристалічного щита. Складна геологічна історія території вплинула на формування
рельєфу. Значний вплив на формування рельєфу також спричинила робота протікаючих
вод, розгалужена чисельними долинами річок, ярами та балками, особливо в районі
Придністров'я.
Територією області проходить вододіл басейнів річок Південний Буг та Дністер. У
центральній частині області з північно-західного на південно-східний напрямок протікає
р.Південний Буг, по південно-західній межі області тече р. Дністер.
Населений пункт знаходиться на південному сході Томашпільського району
Вінницької області, на відстані 21,3 км від районного центру смт Томашпіль. Географічне
положення села – 48°28'59'' північної широти, 28°47'29'' східної довготи.
Згідно інформації Держгеокадастру площа населеного пункту, становить 185,1 га.
Згідно інформації сільської ради населення складає 806 осіб. За групою поселень
населений пункт відноситься до середнього поселення.
Населений пункт має компактний тип планувальної структури. На території села
Зам. інв. №

знаходиться став без назви.
Територія Височанської сільської ради межує з територіями Марківської,
Вербівської сільських рад, Вапнярської селищної ради Томашпільського району;

Підпис і дата

Шарапанівської, Голубецької, Кісницької сільських рад Крижопільського району.

2.1

Кліматичні умови
Клімат Вінницької області помірно-континентальний (кліматичний район І –

Інв № ори..

північно-західний): помірного та достатнього тепло забезпечення, достатнього зволоження,

Зм.

Кіл.

Арк. № док.
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лише в Придністров’ї недостатнього зволоження. За своїм географічним розташуванням
територія області знаходиться у сфері впливу насичених вологою атлантичних повітряних
мас, та периферійної частини сибірського (азійського) антициклону, для якого характерні
сухі холодні континентальні повітряні маси.
Найхолодніший місяць по всій області – січень, найтепліший – липень. Середні
амплітуди коливань температури протягом року не перевищують 25°С. Під впливом
континентальних повітряних мас іноді спостерігається зниження температури в окремі дні
до -32…-38°С, влітку – підвищення до +37°С, найвищі температури спостерігається у
липні-серпні.
Середньорічні суми осадів на території області складають 440-590 мм. Найбільша
кількість опадів буває на північному заході території Вінниччини. Максимум опадів
припадає на травень – липень (130-170 мм). Найменш вологими є зимові місяці, на холодну
пору року припадає 25% опадів: в грудні-лютому випадає 65-80 мм опадів.
Перехід від однієї пори року до іншої відбувається поступово. Стійкий перехід
добової температури через 0°С є початком весни та відбувається найчастіше у другій декаді
березня. Весна триває близько двох місяців. Характерними особливостями весни є
інтенсивне підвищення денної температури, сходить стійкий сніговий покрив ти відтає
ґрунт. Перехід середньодобової температури повітря через +5°С відбувається у першій
декаді квітні, а через +10°С – в кінці третьої декади. Літо триває з другої половини травня
до першої половини вересня, денні температури становлять у травні +18… +20°С, у липні
+21…+25°С. В цей же час випадає найбільше опадів, переважно у вигляді злив. Кількість
днів з опадами поступово зменшується з наближенням осені.
Осінь починається з переходом середньодобової температури через +10°С в бік
зниження. Настання осені (перша декада жовтня) супроводжується заморозками, загальним
зниженням температури, зменшенням кількості опадів. Характерною особливістю осені на
Зам. інв. №

Вінниччині є повернення теплих сонячних днів. Осінь закінчується в кінці листопада, коли
середньодобові температури переходять через 0°С в бік мінусових температур.
До початку зими середньодобові температури всюди нижче 0°С, але вище -5°С,
погода нестійка: морозні дні змінюються відлигами, не раз утворюється та сходить сніговий
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покрив. Відлиги характерні і впродовж зими, температура повітря інколи підвищується до
+10…+13°С.
Взагалі клімат Вінниччини сприятливий для сільськогосподарського виробництва:
тривале тепле та досить вологе літо, рання весна, суха осінь, зима с помірними морозами та
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значним сніговим покривом – все це позитивно впливає на ріст зернових, технічних та
садових культур.
2.2

Атмосферне повітря
Основними

підприємства

забруднювачами

енергетичної

повітря

промисловості,

у Вінницькій
сільського

області залишаються

господарства,

переробної

промисловості та транспортні підприємства.
Основним джерелом забруднення повітря особливо у містах залишається
автомобільний транспорт.
Протягом 2017 року в довкілля Вінницької області від стаціонарних джерел
забруднення потрапило майже 156 тис.т забруднюючих речовин порівняно з 2016 роком
обсяг викидів збільшився на 30,0%, що пов'язано зі збільшенням будівництва, виробництва
харчових продуктів, добувної промисловості, виробництва електроенергії та розподілення
газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
Згідно статистичних даних обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне
повітря в загальному по Томашпільському району у 2016 році були невеликими: становили
приблизно 1,1% від загальнообласних або близько 1,34 тис. т. Щільність викидів на 1 км2
території району в середньому 1,7 т. на 1 особу – 39,7 кг. Показники нижчі від середніх по
області (4,5 т. та 75,1 кг відповідно).
Значні стаціонарні джерела викидів в атмосферне повітря на території с. Високе у
2016 році відсутні, відповідно до поданих статистичних форм 2-ТП-повітря у 2016 році
викиди здійснювало лише ПСП «Перемога» (24,6 т). Також потрібно врахувати вплив смт
Вапнярка (20,5 т викинуто у 2016році).
На території с. Високе дозволи на викиди забруднюючих речовин наявні у: ПСП
«Перемога», ФОП Аветисян А.А., ДП Тульчинське лісомисливське господарство
(Томашпільське лісництво, проммайданчик №11).
Зам. інв. №

Крім того, значну частину у забруднення атмосферного повітря вносить транспорт:
викидів від автотранспорту до загального обсягу викидів може становити до 80%; у великих
населених пунктів – до 90%.
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Обсяги викидів можуть суттєво зрости при розвитку промисловості та сільського
господарства.
2.3

Водні ресурси.
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Форми поверхні височини в значній мірі залежать від рельєфу і характеру ложа
Українського кристалічного масиву. На території області широко поширені водо-роздільні
височини, що мають вигляд хвилясто-рівнинних лісостепових просторів, які приурочені до
басейнів рік Дніпро та Південного Бугу. Південна частина області знаходиться у межах
Подільської височини та приурочена до басейну ріки Дністер. Кордони між височинами
проходять по лінії водорозділу басейнів рік Південний Буг і Дністер.
Відповідно до інформації наданої Департаментом агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів на території, прилеглій до с. Високе, протікає р. Берладинка
(басейн р. Південний Буг). Якість води малих річок області залишається стабільною і в
цілому задовільною. Однак, вода забруднена органічними сполуками, причому
забруднення спостерігається протягом року. Таке забруднення виникає внаслідок
потрапляння у водні об’єкти стоків з поверхні (побутові, сільськогосподарські),
просочування в ґрунт нечистот з вигребів, звалищ відходів тощо. Основною причиною
забруднення річок органічними сполуками є недостатня потужність (або взагалі
відсутність) очисних споруд каналізації та недостатній рівень каналізування населених
пунктів. Причиною забрудення поверхневих водойм також є недотримання режимів
прибережно-захисних смуг.
На території села знаходиться став без назви, площею 0,9 га.
2.4

Земельні ресурси.
Ґрунти у Вінницькій області в основному опідзолені (близько 65%). На північному

сході області переважають чорноземи, в центральній частині - сірі, темно-сірі, світло-сірі,
на південному-сході і в Придністров'ї - чорноземи і опідзолені ґрунти. Більш 70% території
області зорано.
Відомостей щодо екстримально високих випадків забруднення грунтів, на території
Томашпільського району до Департаменту агропромислового розвитку, екології та
Зам. інв. №

природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації не надходило.
У Томашпільському районі зсувні процеси, що впливають на народно-господарські
об’єкти, не виявлені.
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Згідно інформації Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів, на території сільської ради діє організоване сміттєзвалище с. Високе проектною
площею 3,0 га, розташоване на відстані 1 км; орієнтовний обсяг накопичених відходів –
600т.
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На даний час на території Томашпільського району, згідно матеріалів інвентаризації
у 4 хімскладах зберігається 4,2 т непридатних до використання хімічних засобів захисту
рослин (с. Велика Русава – 0,5 т, с. Олександрівка – 0,7 т, с. Паланка – 2,0 т, с. Стіна – 1,0
т). На території, прилеглій до села відсутні такі небезпечні відходи.
2.5

Флора і фауна.
Вінницька область лежить у межах лісостепової зони. Рослинність області

характерна для лісостепу. Лісистість території складає 14,2%. Ліси Вінниччини належать
до типу середньоєвропейських лісів. Основу лісової рослинності становить граб, а до
звичайних тутешніх дерев належать: дуб, ясен, липа, клен, явір, берест, осика, тополя, дика
груша, дика яблуня, черемха, черешня та інші.
Тваринний світ області різноманітний. Однак, на фоні досить великою
біорізноманіття, звичайно властивого лісостепу, все ж таки необхідно підкреслити певну
тенденцію

до

збідненості

фауни

наземних

хребетних

області,

що

викликано

напівізольованістю внаслідок сильної фрагментації природних територій.
Всього в області налічується близько 420 видів тварин, у т.ч. риб – 30, земноводних
– 11, плазунів – 8, птахів – 300, ссавців – 70.
2.6

Здоров’я населення
В

умовах

проведення

соціально-економічних

реформ,

несприятливої

демографічної ситуації, погіршення стану здоров’я як дитячого так і дорослого населення,
перед Держпродспоживслужбою та всіма зацікавленими структурами стоять невідкладні
проблеми, що вимагають наукового обґрунтування і вирішення їх на сучасному рівні.
Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення, тобто його
депопуляція.
У 2017 році населення Вінницької області становило 1 583 272 осіб, з них чоловіків
Зам. інв. №

- 731 813 (46%). Людей працездатного віку 952 619 осіб. Дітей віком від 0 до 14 років – 246
739.
У 2017 році народилося 14 142 дитини, це на 1 174 дитини менше, ніж у 2016 році.
Найбільше дітей народилося у м. Вінниця - 3 711 та Вінницькому районі - 814 дітей.
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Найменше дітей народилося у Оратівському та Піщанському районах, 137 та 150
відповідно.
Померло у 2017 році 24 066 осіб, що на 551 людину менше ніж у 2016 році.
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1151 та 1149 відповідно.
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Природній приріст населення вже багато років є від'ємним, у 2017 році він становив
- 6,27 (2016р -5,83).
За даними українських вчених з року в рік здоров’я дітей погіршується.
Більше половини дошкільнят мають хронічну патологію — у 60,5% із них
діагностують хвороби органів дихання (переважно хронічні тонзиліти, аденоїдити), у 57%
— зміни опорно-рухової системи, у 36% — серцево-судинні відхилення, 11% мають
ендокринні порушення, а 10% — порушення нервової системи. На ожиріння (різного
ступеня) страждає приблизно 39% дошкільнят! Це свідчить про те, що умови життя й
виховання малечі аж ніяк не сприяють збереженню здоров’я. Дослідження переконують,
що 44% хлопчиків і 19% дівчаток, які стають першокласниками у 6-річному віці, не готові
до школи фізично.
В області, як і по країні в цілому, продовжують зберігатися високі показники
загальної та первинної захворюваності дітей.
Стан навколишнього середовища у Вінницькій області характеризується як
задовільний.
2.7

Оцінка основних факторів впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я
населення
Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття

рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці
впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
До об’єктів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», на території населеного пункту:
- асфальтний завод, що переоснащується у підприємтсво ІІІ класу
шкідливості;
Зам. інв. №

- ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби.
Існуючий асфальтний завод розташований на південному-заході населеного
пункту, займає – 0,6 га, проектом пропонується переоснащення у підприємство ІІІ класу
шкідливості.
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ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби розташоване на півдні
населеного пункту, займає – 7,5 га, проектом пропонується градація потужностей до класів
шкідливості III та IV відповідно.
Генеральним планом передбачається

впорядкування існуючих виробничих та

сільськогосподарських території, згідно чинних санітарних норм і правил. Деталізація по
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розміщенню потужностей та виду діяльності буде виконано на подальших стадіях
проектування.
Санітарна класифікація підприємств не повинна перевищувати санітарно-захисних
зон, що закладені у генеральному плані.
Склад мінеральних добрив розташований на південному-заході населеного пункту,
займає – 2,1 га.
Інформація про поточні види добрив, що зберігаються відсутня.
Проектом передбачається складування отрутохімікатів (пестицидів) до 20 т, або
мінеральних добрив IV типу (до яких відноситься: вапняна мука /сирого помелу/, ЖКУ,
карбомід, суперфосфат, простий гранульований, суперфосфат двійчастий гранульований,
нітроамофоска, нітроамофос, амофос, амофоска, каінт, хлористий калій) до 500 т.
Переоснащення складу у магазин сільськогосподарської продукції.
Об’єкти обслуговуються сформованою існуючою вулично-дорожньою мережею в
проектних межах села.
Підприємства, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і
потребують санітарно-захисних зон впливають на житлову забудову і сумарно накривають
187 будинків.
Існуюча каналізаційна мережа відсутня.
3

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ
ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ
Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, є джерелами забруднення

навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є
джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є
джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та
Зам. інв. №

іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів що можуть у тому числі призвести
до погіршення стану здоров’я населення.
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та
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10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових,
позитивних і негативних наслідків наведено у Таблиці 1.
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Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
10

16

Інв № ори..

Грунт

Біорізнома
ніття

Здоров’я
населення

1

Вода

№ по
експлікації

1

Потенційний вплив на
компоненти довкілля

Проектний стан об’єкту

8

9

10

11

12

0

0

0

+1

забезпечення санітарного
благополуччя населення

Назва

2

3

4

15

Об’єкт V класу шкідливості.
Склад сільськогосподарської
продукції

-

2

16

Об’єкт IV класу шкідливості.
Тракторний парк

-

Збереження існуючого

-

0

0

0

0

0

3

17

Об’єкт V класу шкідливості.
Молокозавод

-

Збереження існуючого

-

0

0

0

0

0

4

18

Об’єкт V класу шкідливості.
Склад сільськогосподарської
продукції

-

Збереження існуючого

-

0

0

0

0

0

5

19

Об’єкт IV класу шкідливості.
Склад зберігання мінеральних
добрив

ІІ

Переоснащення
(IV типу до 500т)

-

0

0

0

0

0

6

20

Об’єкт V класу шкідливості.
Склад сільськогосподарської
продукції

-

Збереження існуючого

-

0

0

0

0

0

7

21

Об’єкт I класу шкідливості.
Асфальтний завод

ІІ

Переоснащення у
підприємство III класу
шкідливості

-

+1

0

0

0

0

Пропозиції ГП

Повітря

Категорія
впливу

№
п/п

Існуючий стан об’єкту
Категорія
впливу

Підпис і дата

Зам. інв. №

Таблиця 1. Резюме впливів

5
6
7
Об’єкти впливу на довкілля
Переоснащення в магазин

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

-

Дата

+2

Коментарі

забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
11

17

Зам. інв. №
Підпис і дата

23

10

29

Землі сільськогосподарського
призначення на пд-зх
населеного пункту

11

24

12

25

Кладовище традиційного
поховання
Об’єкт ІI класу шкідливості.
Звалище твердих побутових
відходів

Грунт

Біорізнома
ніття

Здоров’я
населення

Об’єкт III класу шкідливості.
Пасіка

Вода

22

Об’єкт II класу шкідливості.
ПСП «Перемога» по
вирощуванню великої рогатої
худоби

9

Інв № ори..

3

Повітря

8

2

Пропозиції ГП

Категорія
впливу

1

Назва

Потенційний вплив на
компоненти довкілля

Проектний стан об’єкту
Категорія
впливу

№
п/п

№ по
експлікації

Існуючий стан об’єкту

4

5

6

7

8

9

10

11

-

Під закриття

-

+2

0

0

0

0

Градація потужностей до
класів шкідливості III та IV
23.1 – підприємство із СЗЗ
до 100 м,
23.2 – підприємство із СЗЗ
до 200 м,
23.3 – підприємство із СЗЗ
до 300 м
Об’єкт III класу
шкідливості.
Сільськогосподарське
підприємство

ІІ

-

-

0

0

0

0

0

-

-1

0

-1

0

0

-

Існуюч. Під закриття

-

+2

+2

+2

0

+1

ІІ

Подальше використання,
оскільки не впливає на
житлову забудову

ІІ

0

0

0

0

0

Зменшення зони проектом,
згідно п. 5.20 ДСП 173-96

-

0

0

0

0

0

Будівництво очисних споруд
господарсько-побутової
ІІ
0
каналізації
Об’єкти екологічної мережі

+2

+2

0

0

13

Магістральна залізниця
(санітарний розрив 100 м)

-

14

Користування вигребами та
септиками

-

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

Коментарі

12
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення,
створення нових та збереження
існуючих робочих місць
забезпечення санітарного
благополуччя населення
звільнення села від
несанкціонованих сміттєзвалищ,
санітарне благополуччя населення
дотримання нормативних
акустичного режиму,
мікрокліматичних умов
(інсоляція, тепловий режим)
зниження рівня забруднення
ґрунтів та водних об’єктів
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Лист
12

18

3
В прибережно-захисній смузі
ставка розташовано 6 житлових
будинків

Здоров’я
населення

Біорізнома
ніття

Грунт

Вода

Пропозиції ГП

Повітря

2

Категорія
впливу

1

Назва

Потенційний вплив на
компоненти довкілля

Проектний стан об’єкту
Категорія
впливу

№
п/п

№ по
експлікації

Існуючий стан об’єкту

Коментарі

4

5
6
7
8
9
10
11
12
Берегоукріплення ставу,
забезпечення санітарного
каналізування прилеглих
0
+1
+1
0
0
благополуччя населення
територій
Вздовж водного об’єкту, в
межах прибережних
захисних смуг,
забезпечення санітарного
передбачається
Ділянка в межах прибережно0
+2
+2
+1
+1
благополуччя населення
впорядкування зелених
захисної смуги ставка
насаджень із створенням
зеленої зони рекреаційного
призначення
Примітки: шкала оцінки в балах: -2 – значний негативний вплив, -1 – помірний негативний вплив, 0 – не очікується, +1 – помірно позитивний вплив, +2 – значний
позитивний вплив, ? – високий ступінь невизначеності.

Інв № ори..

Підпис і дата

Зам. інв. №

Генеральним планом передбачається розвиток виробничих та сільськогосподарських території та впорядкування існуючих згідно
чинних санітарних норм і правил. Деталізація по розміщенню та потужності яких буде передбачається на подальших стадіях проектування.
Можливий вплив на довкілля (орієнтовні обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря; забір води з природних джерел та
водовідведення; обсяги утворення відходів), що ймовірно буде здійснюватися новими (проектованими) об’єктами необхідно досліджувати
окремо.

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
13

19
3.1

Зміни стану довкілля, у тому числі здоров’я, якщо документ державного
планування не буде затверджено
У разі незатвердження документу державного планування Генерального плану,

планування розвитку с. Високе буде здійснюватися не враховуючи розширення меж
населеного пункту, за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної
документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання
врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних,
архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде
вирішуватись окремо. Змін у поточному стані довкілля, в такому випадку, не
передбачається.
4

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ,
ЯКІ
СТОСУЮТЬСЯ
ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ
СТАТУСОМ
На території села знаходиться став без назви, площею 0,9 га.
В межах прибережно-захисної смуги розташовано 6 житлових будинків.
Проектом пропонується зменшення прибережно-захисної смуги від ставку з 50 до

25 м у зв’язку з виконанням ряду позитивних заходів, а саме: каналізуванням прилеглих
територій та виконанням берегоукріплення, згідно ДБН Б.2.2-5:2011. На подальших стадіях
проектування – виніс в натуру прибережно-захисних смуг водного об’єкту. Дотримання
режимів використання матиме позитивний вплив для водойм та довкілля.
4.1

Об’єкти природно-заповідного фонду
Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та

природних ресурсів, на території с. Високе відсутні об’єкти ПЗФ.
Зам. інв. №

Заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища для територій з
природоохоронним статусом не проводяться, оскільки на території с. Високе відсутні
об’єкти ПЗФ.
4.2

Об’єкти екологічної мережі

Підпис і дата

Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів територія населеного пункту не входить до Вапрярсько-Кирнасівського
регіонального екологічного коридору, але частково потрапляє в його буферну зону.

Інв № ори..

В буферній зоні даного екокоридору не планується розміщення виробничих та
сільськогосподарських об’єктів.

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
14

20
Заходів

не

передбачається,

у

зв’язку

з

відсутністю

виробничих

та

сільськогосподарських об’єктів, які потрапляють в буферну зону екокоридору.
5

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

Проектом передбачається зменшення негативного впливу на здоров’я населення та
довкілля шляхом зменшення потужностей підприємств та виробництв та розміщення їх з
нормативним відступом від житлової забудови. Детальна інформація щодо класифікації,
розмірів санітарно-захисних смуг, основних заходів та рішень відображена у Таблиці 1.
Проектом не передбачається збільшення потужностей підприємств.
Передбачається інженерне забезпечення населеного пункту шляхом каналізування
поверхневих та господарсько-побутових стічних вод з влаштуванням очисних споруд.
Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є технічна
можливість) територій села централізованим каналізуванням. Територію пропонується
поділити на 3 басейни каналізування. Передбачається відведення стічних вод у межах усіх
басейнів самопливними мережами. Стічні води пропонується подавати до очисних споруд,
що проектуються.
Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається будівництво
очисних споруд повного біохімічного очищення з використанням очисних установок, які
відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи міністерства
охорони здоров‘я України при потужності до 280 м3/добу потребують розмірів санітарнозахисної зони 30 м. Ця зона встановлюється проектом. Остаточний вибір установок для
очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування. Після очищення
стічні води передбачається скидати у водойму за межами села.
Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване каналізування
Зам. інв. №

яких технічно неможливе, передбачається влаштування локальних очисних споруд, що
мають бути розташовані на присадибних ділянках.
На даний момент планується подальше використання діючого сміттєзвалища,
оскільки його СЗЗ не впливає на житлову забудову.

Інв № ори..

Підпис і дата

Проект

санітарної

очистки

населеного

пункту

розроблятиметься

після

затвердження генерального плану і в подальшому стане його частиною.
Проектом пропонується зменшення негативного впливу від магістральної
залізниці, а саме встановлення спецозеленення, що дозволить зменшити СЗЗ від
магістральної залізниці до 50 м, згідно пункту 5.20 ДСП 173-96.

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
15

21
Згідно схеми планування області, збільшення пропускної здатності існуючої
автомобільної дороги, що перетинає населений пункт не планується. Отже збільшення
впливів не передбачається.
Проектними рішеннями вздовж водного об’єкту, в межах прибережних захисних
смуг, передбачається впорядкування зелених насаджень із створенням зеленої зони
рекреаційного призначення. Площа озеленення території населеного пункту становить
близько 14 га.
Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях
житлової забудови що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та
комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм,
встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування
території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального
призначення зазначених територій, та відселення мешканців на території проектної
житлової забудови населеного пункту.
6

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО
РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ
СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ
УСКЛАДНЕННЯ
Альтернативи проектних рішень приймались згідно чинних норм.
Рішення були прийняті проектною групою та схвалено за підсумками консультації

з громадскістю, проведених в рамках громадських обговорень.
Додаткових досліджень та вишукувань окрім зазначених у пункті «2», не
передбачається, лише використання інформації, що була зібрана при розробці ГП.

Зам. інв. №

7

ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої

діяльності:
- проведення моніторингу атмосферного повітря;

Інв № ори..

Підпис і дата

- щорічне проведення контролю якості повітря на межі санітарно-захисної
зони та найближчої житлової забудови, на договірній основі акредитованою
лабораторією;
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму на
договірній основі акредитованою лабораторією;
- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
16

22
ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

8

Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається,
оскільки населений пункт знаходиться на значній відстані від кордонів сусідніх держав.
9

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ
АУДИТОРІЮ
Рішення генерального плану спрямовані на покращення екологічного та

санітарного стану в населеному пункті.
Збереження природи, вирішення екологічних проблем розвитку сільського
господарства, лісівництва, транспорту, промисловості, туризму тощо, які безпосередньо
впливають на стан і збереження природної спадщини вимагають дотримання оптимального
балансу між територіями які інтенсивно використовуються і такими, щодо яких

Інв № ори..

Підпис і дата

Зам. інв. №

запроваджуються спеціальні режими охорони та відтворення.

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
17

23

Інв № ори..

Підпис і дата

Зам. інв. №

10 ДОДАТКИ

Зм.

Кіл.

Арк. № док.

Підпис

Дата

1/18/095 – ОНПС.ПЗ

Лист
18

УКРАЇНА
ВИСОЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: 24247, Вінницька область, Томашпільський район, с. Високе, вул. Героїв Майдану, буд. 44в
Код ЄДРПОУ: 21722915
Телефон: 043-48-23-473, 043-48-54-673

від 01.03.2019р. № 34

Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації
Департаменту охорони здоров’я
Вінницької обласної державної
адміністрації

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генерального плану с. Високе Височанської сільської ради Томашпільського
району Вінницької області

1

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО
ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Генеральний план (далі ГП) є документом державного планування місцевого рівня,

розроблений з врахуванням державних інтересів та затвердженої містобудівної
документації:
- схеми планування території Вінницької області,
- технічної документації по встановленню меж населеного пункту,
- плану внутрішньогосподарського землекористування,
- технічної документації з нормативної грошової оцінки земель,
- актуалізованої картографічної основи у цифровій формі, виконаній ТОВ
«Кайлас-К» у 2018 році.
Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації
та

функціонального

обслуговування

призначення

населення,

території,

організацію

формування

вулично-дорожньої

системи
мережі,

громадського
інженерного

обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та
населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони навколишнього

природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного
характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації
рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Містобудівна документація виконана на підставі:
- рішення сільської ради;
- завдання на розроблення генерального плану;
- вихідних даних, наданих замовником;
- довідок зацікавлених установ.
Затверджений у чинному порядку ГП села стане обов’язковим документом для всіх
організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та
здійснювати будівництво на території населеного пункту.
Територія

населеного

пункту

розташована

в

східній

частині

території

Томашпільського району і півдні Вінницької області. За проектом Генерального плану
населеного пункту площа території села в проектних межах складатиме 207,6 га.
Генеральним планом передбачається:
- розвиток садибної житлової забудови;
- розвиток громадської забудови: проектом передбачається використання
існуючого дитячого садочка для дітей раннього віку (яслі), а на базі школи
розмістити ДНЗ для старших дітей дошкільного віку; реконструкція
існуючого будинку культури у фельдшерсько-акушерський пункт;
будівництво нового будинку культури та спортивного майданчику;
переоснащення складу у магазин сільськогосподарської продукції;
- розвиток вулично-дорожньої мережі із приведення параметрів поперечного
профілю до нормативних показників, благоустроєм;
- розвиток озеленених територій загального користування та озеленених
територій спеціального призначення в СЗЗ об’єктів, що її створюють;
- розвиток інженерної інфраструктури із будівництвом мереж, артезіанських
свердловин, водонапірних веж, очисних споруд побутової та поверхневої
каналізації, ГРП, ТП;
- розвиток об’єктів виробничого, виробничо-складського призначення,
сільськогосподарських підприємств;
- розвиток об’єктів комунального господарства – розміщення пожежного
депо на 1 автомобіль та нового кладовища традиційного поховання за
межами населеного пункту. Закриття існуючого кладовища в межах
території села із визначенням кладовищного періоду;
- забезпечення протипожежної безпеки при наявності комунальної пожежнорятувальної служби та будівництвом пірсів біля водних об’єктів для забору
води для протипожежних потреб;
- забезпечення інженерного захисту території із проведення протиерозійних
заходів, рекультивації ґрунтів, ліквідації заболочення та із інженерної
підготовки щодо забезпечення нормативних ухилів на вулично-дорожній

мережі;
- забезпечення дотримання вимог щодо забудови та іншого використання
територій із встановленням параметрів обмежень, визначених санітарними
нормами, екологічним законодавством, нормативно-правовими актами
щодо створення зон охорони інженерних мереж і об’єктів, зон округу
санітарної охорони курорту.
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ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ,
ЗГІДНО З ДОКУМЕНТОМ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЩОДО ЯКИХ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ
РЕСУРСІВ)
Основні сільськогосподарські потужності розташовані на півдні та південному-

заході населено пункту, та представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
№
п/п
1
2
3
4
5

Назва об’єкту
Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції
Об’єкт IV класу шкідливості. Тракторний парк
Об’єкт V класу шкідливості. Молокозавод
Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції
Об’єкт IV класу шкідливості. Склад зберігання мінеральних добрив

6
7

Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції
Об’єкт I класу шкідливості. Асфальтний завод

8
9

Об’єкт III класу шкідливості. Пасіка
Об’єкт II класу шкідливості. ПСП «Перемога» по вирощуванню великої
рогатої худоби

10
11
12
13

Об’єкт III класу шкідливості. Сільськогосподарське підприємство
Кладовище традиційного поховання
Очисні споруди господарсько-побутової каналізації
Магістарльна залізниця

Примітки
Переоснащення в магазин
Існуюч.
Існуюч.
Існуюч.
Переоснащення
(IV типу до 500т)
Існуюч.
Переоснащення у
підприємство III класу
шкідливості
Під закриття
Градація потужностей до
класів шкідливості III та
IV відповідно
Проект
Існуюч. Під закриття
Проектн.
Зменшення зони проектом,
згідно п. 5.20 ДСП 173-96

Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття
рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці
впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
До об’єктів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», на території населеного пункту:
- асфальтний завод, що переоснащується у підприємтсво ІІІ класу
шкідливості;
- ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби.

Існуючий асфальтний завод розташований на південному-заході населеного
пункту, займає – 0,6 га, проектом пропонується переоснащення у підприємство ІІІ класу
шкідливості.
ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби розташоване на півдні
населеного пункту, займає – 7,5 га, проектом пропонується градація потужностей до класів
шкідливості III та IV відповідно.
Об’єкти обслуговуються сформованою існуючою вулично-дорожньою мережею в
проектних межах села.

3.1

3 ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ
Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, є джерелами забруднення

навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є
джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є
джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та
іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів що можуть у тому числі призвести
до погіршення стану здоров’я населення.
Підприємства, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і
потребують санітарно-захисних зон впливають на житлову забудову і сумарно накривають
187 будинків.
Проектом не передбачається збільшення потужностей підприємств.
В межах прибережно-захисної смуги розташовано 6 житлових будинків.
Існуюча каналізаційна мережа відсутня.
3.1.1 Пропозицій проекту Генерального плану населеного пункту щодо розміщення
об’єктів планованої діяльності, що підлягають оцінці впливу на довкілля.
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа
державного планування – ГП населеного пункту щодо розміщення об’єктів планованої
діяльності, що підлягають оцінці впливу на довкілля.
3.1.2 Пропозицій проекту Генерального плану населеного пункту щодо розвитку
території та розміщення об’єктів, що не підлягають оцінці впливу на довкілля.
Таблиця 2
№
п/п
1

2

Пропозиції Генерального плану

Наслідки

Забудова та інше використання території у відповідності
до пропозицій Генерального плану населеного пункту
щодо встановлення містобудівних та інших обмежень
Нормативне взаєморозміщення різних видів забудови

забезпечення санітарного благополуччя
населення населеного пункту, охорона
водних об’єктів та об’єктів водозабору;
дотримання нормативних акустичного
режиму, мікрокліматичних умов (інсоляція,
тепловий режим);

№
п/п
3

Пропозиції Генерального плану
Приведення параметрів червоних ліній вуличнодорожньої мережі до нормативних показників

4

благоустрій вулично-дорожньої мережі

5

Будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд із
скидом умовно чистих вод у природні водні об’єкти
Будівництво централізованого водопостачання (у першу
чергу в межах СЗЗ кладовищ)
закриття існуючих кладовищ в межах населеного пункту

6
7
8

Збереження існуючих та створення нових озеленених
територій загального користування

9

Озеленення території в СЗЗ у відповідності до
показників нормативних актів
Забезпечення інженерного захисту та інженерної
підготовки території

10

11

Створення місць видалення відходів у тому числі
небезпечних, забезпечення їх утилізації

12

Збереження діяльності існуючих і розміщення нових
об’єктів виробничого призначення,
сільськогосподарських підприємств

Наслідки
дотримання об’єктів житлової і
громадської забудови нормативного
акустичного режиму;
забезпечення санітарного благополуччя
населення, зниження рівня забруднення
повітря;
зниження рівня забруднення ґрунтів та
водних об’єктів;
забезпечення санітарного благополуччя
населення;
забезпечення санітарного благополуччя
населення
забезпечення санітарного благополуччя
населення, збереження ландшафтів,
природного середовища;
забезпечення санітарного благополуччя
населення;
забезпечення санітарного благополуччя
населення, збереження ґрунтового покриву,
ландшафтів, охорона повітря (у тому числі
при дотриманні нормативних показників
ухилів вулично-дорожньої мережі);
звільнення села від несанкціонованих
сміттєзвалищ, санітарне благополуччя
населення села;
створення робочих місць

3.2 Наслідки для територій з природоохоронним статусом
3.2.1 Об’єкти природно-заповідного фонду
Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів, на території с. Високе відсутні об’єкти ПЗФ.
3.2.2 Наслідки на об’єкти екологічної мережі
Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів територія населеного пункту не входить до Вапрярсько-Кирнасівського
регіонального екологічного коридору, але частково потрапляє в його буферну зону.
В буферній зоні даного екокоридору не планується розміщення виробничих та
сільськогосподрських об’єктів.
Негативних наслідків не передбачається у звязку з відсутністю виробничих та
сільськогосподарських об’єктів, які потрапляють в буферну зону екокоридору.
3.3

Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення
Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ
ЗАТВЕРДЖЕНО
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У разі не затвердження документу державного планування Генерального плану,
планування розвитку с. Високе буде здійснюватися не враховуючи розширення меж
населеного пункту, за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної
документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання
врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних,
архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде
вирішуватись окремо.
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

5

Додаткових досліджень та вишукувань окрім зазначених у пункті «2», не
передбачається, лише використання інформації, що була зібрана при розробці ГП.
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6.1

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Заходи для запобігання забруднення навколишнього середовища хімічними,
фізичними та біологічними факторами
Проектом передбачається зменшення негативного впливу на здоров’я населення та

довкілля шляхом зменшення потужностей підприємств та виробництв та розміщення їх з
нормативним відступом від житлової забудови, тобто санітарно захисними смугами від 50
до 300м, відповідно до санітарної класифікації.
Передбачається інженерне забезпечення населеного пункту шляхом каналізування
поверхневих та господарсько-побутових стічних вод з влаштуванням очисних споруд.
Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається будівництво 3
очисних споруд повного біохімічного очищення з використанням очисних установок, які
відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи міністерства
охорони здоров‘я України при потужності до 280 м3/добу потребують розмірів санітарнозахисної зони 30 м. Ця зона встановлюється проектом. Пропозиції щодо трасування
самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема інженерного
обладнання території». Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснити
на подальших стадіях проектування.
На даний момент планується подальше використання діючого сміттєзвалища,
оскільки його СЗЗ не впливає на житлову забудову.
Проектом пропонується зменшення негативного впливу від магістральної
залізниці, а саме встановлення спецозеленення, що дозволить зменшити СЗЗ від
магістральної залізниці до 50 м, згідно пункту 5.20 ДСП 173-96.

Проектними рішеннями вздовж водного об’єкту, в межах прибережних захисних
смуг, передбачається впорядкування зелених насаджень із створенням зеленої зони
рекреаційного призначення. Площа озеленення території населеного пункту становить 14,1
га. Система зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та
архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та
створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.212:2018 таблиці 8.1.
Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях
житлової забудови що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та
комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм,
встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування
території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального
призначення зазначених територій, та відселення мешканців на території проектної
житлової забудови населеного пункту.
Заходи для запобігання забруднення навколишнього середовища для територій
з природоохоронним статусом
6.2.1 Заходи для об’єктів природно-заповідного фонду
6.2

Заходи не проводяться, оскільки на території с. Високе відсутні об’єкти ПЗФ.
6.2.2 Заходи для об’єктів екологічної мережі
Заходів

не

передбачається,

у

зв’язку

з

відсутністю

виробничих

та

сільськогосподарських об’єктів, які потрапляють в буферну зону екокоридору.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана окремим розділом «Охорона

навколишнього природного середовища» у складі ГП, згідно статті 11 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування;
2) характеристику 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);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними,
статистичною

інформацією

та

результатами

досліджень);

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);
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;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 1015 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних
і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних

наслідків

виконання

документа

державного

планування;

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);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного

планування

для

довкілля,

у тому числі для

здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї
частини, розраховане на широку аудиторію.
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ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, СТРОКИ
ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генерального плану с. Високе Височанської сільської ради Томашпільського району
Вінницької області подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення (до __ березня
2019р.) до виконавчого комітету Височанської сільської ради на електронну
адресу:Vissilrada@ukr.net
Юридична адреса: 24247, Вінницька область, Томашпільський район, с. Високе,
вул. Героїв Майдану, буд. 44в
Телефон: 043-48-23-473, 043-48-54-673
Контактна особа – Григоренко Микола Васильович

З повагою,
сільський голова

М.В. Григоренко

