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Вступ 
 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 
екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 
негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 
виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 
зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 
довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 
пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

Метою стратегічної екологічної оцінки 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 стратегічну 
екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно вимог 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 
Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 
(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 
01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 
програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики України 
визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної 
екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою 
України 28 лютого 2019 року). В цьому законі СЕО згадується в основних 
принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації 
національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. 
Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики 
та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є показник 
«Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які 
пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».  

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації 
екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
(Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно 
привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 
«Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище».  

У 2018 році Верховна Рада України ухвалила закон «Про стратегічну 
екологічну оцінку» (вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII). Цей 
законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на 
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імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.  

10 серпня 2018 року наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
№ 296 на виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» затверджено Методичні рекомендації із 
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, 
що рекомендуються для використання центральними та місцевими органами 7 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і 
науковцями, залученими до консультації, а також представниками 
громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній оцінці. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) застосовується 
як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту 
документу державного планування, що передбачає розгляд можливих 
альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до 
запропонованої містобудівної документації. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

Корегування детального плану території під розташування секційної 
житлової забудови та громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального 
користування по вул. Ужгородській 165, в м. Мукачево Закарпатської області 
на земельній ділянці пл. 1,9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408) є основним 
видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого 
використання території. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» документація державного планування підлягає стратегічній 
екологічній оцінки в порядку, встановленому Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку». 

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах 
відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної 
організації та функціонального призначення території, формування системи 
громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки території. 

Детальний план території визначає: 
– принципи планувально-просторової організації забудови; 
– червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
– функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи 
декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними 
нормами, державними стандартами і правилами; 
– містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування 
території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом 
зонування території; 
– потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 
розташування; 
– доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 
– черговість та обсяги інженерної підготовки території; 
– систему інженерних мереж; 
– порядок організації транспортного і пішохідного руху; 
– порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні 
екомережі. 

Мета стратегічної екологічної оцінки детального плану території полягає 
в необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного 
планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 
навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я 
населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та 
затвердження документів державного планування. 

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка 
визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з 
метою розміщення об’єкта будівництва, формування принципів планувальної 
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організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми 
планування території району, визначення планувальних обмежень 
використання території згідно з державними будівельними та санітарно-
гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування 
об’єкта з користування надрами в межах однієї проектної території із 
дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 
природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою 
залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо 
реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

Містобудівна документація розроблена згідно з вимогами Законів 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи 
містобудування», «Про архітектурну діяльність»,  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 
зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН 
В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І Проектування. Частина ІІ 
Будівництво», ДБН В.2.5-20:2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання», ДСП 173-96 «Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів». 

Містобудівну документацію «Корегування детального плану території під 
розташування секційної житлової забудови та громадських будівель і споруд, 
інших об’єктів загального користування по вул. Ужгородській 165, в 
м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці пл. 1,9427 га 
(к.н.2110400000:01:014:0408) розроблено на підставі наступних вихідних даних: 
– рішення Мукачівської міської ради, 
– витяг з генерального плану міста Мукачево; 
– інженерно-геодезична підоснова; 
– зонінг міста Мукачево (затверджений в 2016 р.). 

Детальний план розроблено з метою визначення нової планувальної 
структури та функціональної організації, просторової композиції та параметрів 
забудови. В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та 
забудови території площею 2,1789 га, з яких 1,9427 га приватна земельна 
ділянка, решта землі Мукачівської міської ради. Існуюче цільове призначення 
земельної ділянки приватної власності – (код за КВЦПЗ 02.10) «Для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури». 

На даний час частина територія проектування використовується як 
територія спортивних майданчиків (футбольне поле) а на решті ростуть 
чагарники.  

Схема розташування території проектування у планувальній структурі м. 
Мукачево наведено на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема розташування території проектування у планувальній 

структурі м. Мукачево 
 

Детальним планом території передбачено будівництво комплексу 
багатоквартирних багатоповерхових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом. 

Будинки об'єднано у групи житлових будинків з об'єктами 
обслуговування. Об’єкти соціального призначення та громадського 
використання передбачено вбудованими в перших поверхах житлових 
будинків.  

Передбачено території для відпочинкових зон спільного користування, 
дитячих ігрових майданчиків. Місце для занять спортом запроектовано на 
покрівлі відкритих місць зберігання легкових автомобілів.  

Заплановано спорудження однорівневого підземного паркінгу під 
житловими будинками для розміщення автотранспорту мешканців житлових 
будинків. Також на території передбачаються відкриті місця для зберігання 
автотранспорту. 

Проектована забудова буде змінної поверховості: 
– багатоквартирні житлові будинки з підземним паркінгом – 5-9 поверхів; 
– громадська прибудована споруда – 2 поверхи. 

План існуючого використання території проектування (опорний план) та 
планувальні обмеження показано на рис. 1.2. та 1.3. 
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Рис. 1.2. План існуючого використання території проектування (опорний 

план) 
 

Територія проектування обмежена: 
– з півночі – землями комунальної власності (території Мукачівської міської 
ради);  
– з заходу – землями комунальної власності – проїзд (території Мукачівської 
міської ради); 
– зі сходу – з землями приватної власності (для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд) та землями комунальної 
власності (території Мукачівської міської ради); 
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– з півдня – з землями приватної власності (для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості); 

З південної та північної сторін на територію проектування поширюються 
дії санітарно-захисних зон від деревообробних підприємств. 

На північний захід поряд з територією проектування розташований 
виробничий комплекс (завод торгівельного обладнання) – «Закарпатський завод 
малих архітектурних форм». На час розроблення містобудівної документації, 
завод є недіючим та розформованим. Рішенням Мукачівської міської ради дано 
дозвіл на розроблення ДПТ даної земельної ділянки для будівництва 
багатоквартирного житла. 

На північному сході розташовуються приміщення, що знаходяться у 
власності ПАТ «Укртелеком». Дані приміщення потребують дослідження щодо 
функціонального призначення. 

Також з північно-західної сторони в межах ділянки проходить повітряна 
лінія ЛЕП 35 кВ. 

 

 
Рис. 1.3. Схема планувальних обмежень 
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Планувальними обмеженнями для території ДПТ є: 
1. Санітарно-захисна зона – 50,0м (відстань від існуючих споруд 

деревообробних підприємств). 
2. «Червоні лінії» прийняті згідно чинної містобудівної документації – 

Генерального плану та Плану зонування території м. Мукачево.  
3. Охоронна зона повітряної ЛЕП 35 кВ – 15 м. 
4. Охоронна зона підземної ЛЕП 0,4-6 кВ – 2 м. 
5. Охоронна зона водопроводу – 5 м. 
6. Охоронна зона самопливної каналізації – 3 м 
7. Охоронна зона кабелів зв’язку 0,6 м. 
Багатоквартирна житлова забудова запроектована таким чином, що 

внутрішня частину житлового кварталу є пішохідною, позбавленою від 
транзитного проїзду автотранспорту з забезпеченням пожежних проїздів, усі 
під’їзди до житлових будинків здійснюються з сторін місцевих житлових 
проїздів – вулиць Проектна та Проектна 1.  

Під’їзди до основних місць зберігання автотранспорту передбачені теж з 
місцевих житлових проїздів. 

В просторовій організації можна спостерігати зниження поверховості 
житлової забудови з північної сторони в південному напрямку (з 9-ти до 5-ти 
поверхової забудови). 

Житлова забудова умовно формує два внутрішньодворових простори в 
яких розміщуватимуться ігрові майданчики для дітей та зони відпочинку для 
дорослого населення. 

Схема генерального плану, проектний план з планом червоних ліній 
наведена на рис. 1.4. 

Проектом передбачено встановлення охоронних зон інженерних мереж та 
інженерних споруд, використання території під будівництво багатоквартирних 
житлових будинків. Також запроектовані господарські майданчики для 
встановлення контейнерів для збору побутових відходів.  

Інші території, що знаходяться в межах ділянки проектування, 
передбачаються під влаштування вулично-транспортної мережі, озеленення, 
благоустрою та розташування об’єктів інженерного забезпечення. 

Існуючий стан території – озеленення багаторічними травами та 
чагарниками. На території облаштоване футбольне поле. Більша частина 
території знаходиться в занедбаному стані.  

Цінні зелені насадження на території проектування відсутні. 
Детальним планом території передбачено будівництво комплексу 

багатоквартирних багатоповерхових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом. 

Житловий фонд становлять одну чергу будівництва житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, 
загальною кількістю – 9 під’їздів, 235 квартири, з прогнозованою кількістю 
мешканців – 588 чол. (за прийнятого коефіцієнту сімейності – 2,5).  
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Житловий фонд становить 16 530 м2. Даний показник є розрахунковим. 
 

 
Рис. 1.4. Схема генерального плану, проектний план з планом червоних 

ліній 
 

Як видно з рисунка, територія проектування передбачена для розміщення 9 
житлових будинків, прибудованих торгових приміщень, спортивного 
майданчика та комплексу дитячих ігрових елементів.  

Будинки об'єднано у групи житлових будинків з об'єктами обслуговування. 
Об’єкти соціального призначення та громадського використання передбачено 
вбудованими в перших поверхах житлових будинків.  

Передбачено території для відпочинкових зон спільного користування, 
дитячих ігрових майданчиків. Місце для занять спортом запроектовано на 
покрівлі відкритих місць зберігання легкових автомобілів.  

Заплановано спорудження однорівневого підземного паркінгу під 
житловими будинками для розміщення автотранспорту мешканців житлових 
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будинків. Також на території передбачаються відкриті місця для зберігання 
автотранспорту. 

Проектована забудова буде змінної поверховості: 
– багатоквартирні житлові будинки з підземним паркінгом – 5-9 поверхів; 
– громадська прибудована споруда – 2 поверхи. 

Схема організації руху транспорту детального плану території в 
м. Мукачево зображено на рис. 1.5. 

Основний під’їзд до ділянки здійснюється з місцевої автомобільної 
дороги – вул.Ужгородської, з північної сторони території.  

На південний схід від ділянки проектування територію міста перетинає 
залізнична лінія сполучення Львів – Чоп. Найближча залізнична станція – 
Мукачево. Відстань від ділянки до станції складає – 4,0 км. 

 
Рис. 1.5. Схема організації руху транспорту і пішоходів 
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Основний під’їзд на територію ДПТ здійснюватиметься з вул. 
Ужгородської. Транспортне обслуговування житлових будинків та громадських 
приміщень здійснюватиметься з сторін місцевих житлових проїздів – вул. 
Проектна та Проектна 1.  

Паралельно житловим проїздам запроектовано пішохідні тротуари з 
можливістю проїзду по них велосипедів. 

Об’єднана територія внутрішніх дворів є вільною від транзитного 
про’їзду автотранспорту, запроектована переважно пішохідною з можливістю 
руху велотранспорту.  

Для зберігання особистого легкового автотранспорту передбачено 
спорудження підземного паркінгу під багатоквартирними житловими 
будинками та внутрішньодворовим простором, а також влаштування місць 
зберігання автотранспорту під відкритим небом. 

Пішохідні переходи виконуються в одному рівні з проїжджою частиною. 
У місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу 

«зебра» і встановлюються дорожні знаки.  
Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На 

проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні 
напрямки руху. 

Схема інженерної підготовки та вертикального планування території 
детального плану в м. Мукачево показана на рис. 1.6. 

Для забезпечення нормального функціонування проектованих споруд, 
проектом передбачено прокладання наступних інженерних мереж: водопровід, 
каналізація побутова, каналізація дощова, газопровід, підземний силовий 
кабель та телекомунікаційні лінії. 

Інженерні мережі буде підключено згідно виданих після затвердження 
детального плану території відповідних технічних умов. 

У відповідності з природними умовами, характером цільового 
використання та планувальної організації території основними заходами з 
інженерної підготовки є організація поверхневого водовідведення в комплексі з 
вертикальним плануванням, насадженнями дерев з розвинутою кореневою 
системою. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою 
водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих 
решітками, в комплексі з заходами з вертикального планування.  

Переважний вид використання – території багатоквартирної житлової 
забудови. На території проектування передбачається розташування: 
– 9 багатоповерхових секцій житлових будинків (з них 4 секції п’типоверхових, 
3 секції семиповерхових, 1 секція дев’ятиповерхова та 1 секції двоповерхова); 
– вбудовані заклади громадського призначення – одноповерхові та прибудовані 
– двоповерхові; 
– підземний паркінг під житловими будинками та внутрішньодворовим 
простором; 
– вулиці та проїзди. 
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Рис. 1.6. Схема інженерної підготовки та вертикального планування 

території детального плану в м. Мукачево 
 
Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору 

території проектування в м. Мукачево зображено на рис. 1.7. 
Проектом передбачено неповний комплекс об’єктів обслуговування 

населення в перших поверхах проектованих багатоповерхових житлових 
будинків, як для планувального утворення - група житлових будинків. 

Також мешканці проектної житлової забудови зможуть використовувати 
існуючу сформовану систему обслуговування населення м. Мукачево. 

Підземний простір частково використовуватиметься для будівництва 
споруд для зберігання особистого легкового автотранспорту. 
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Рис. 1.7. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного 

простору території проектування 
 
Характеристика інженерного обладнання: 
Через ділянку проходять: 

– повітряна лінія електропередачі 35 кВ; 
– підземні лінії електропередач (0,4-6 кВ); 
– підземні лінії зв’язку; 
– централізований водопровід; 
– самоплинна каналізаційна мережа; 
– ливнева каналізаційна мережа 

Відомості про інші інженерні мережі, які, можливо, підведені до ділянки 
проектування – відсутні. 

Проектом передбачено комплексне озеленення території, влаштування 
місць відпочинку, головних підходів до громадських приміщень та житлових 
будинків, впорядкування внутрішньо-квартальних територій, пішохідних осей і 
ін. в ув’язці з існуючими озелененими ділянками і окремими відкритими 
ділянками. Влаштування вечірнього освітлення території, облаштування 
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елементами благоустрою місця відпочинку. Для кращого природного 
відведення дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення 
проектованих автостоянок виконати з решітчастих систем мощення (з 
можливістю подальшого росту трави). 

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території 
визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, ефективного 
розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури, організації 
вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків, 
можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному 
збереженню середовища існування людини. Вільна від будівель, споруд та 
мощення частина земельної ділянки використовується для озеленення. 

На місцевому рівні засади екологічної політики регулюються «Стратегією 
розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років», і зокрема «Планом 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Закарпатської області 
на період 2021-2027 років (у новій редакції)». План заходів передбачає 
створення сприятливої конкурентоспроможної економіки, створення умов 
якісного життя, збалансованого просторового розвитку з виробництвом 
безпечних продуктів харчування, створення умов для збереження довкілля. 

Регіональна Стратегія розвитку Закарпатської області (Стратегія 2027) 
передбачає розуміння актуальних проблем соціально-економічного розвитку 
регіону, мікрорегіонів та територіальних громад. Заходи, зазначені у стратегії 
зможуть забезпечити розвиток людського капіталу, досягнення високої якості 
життя та економічного зростання на основі екологічно невиснажливої, 
енергоефективної та інноваційно орієнтованої промисловості та біоекономіки, 
креативних індустрій. 

Дотримання умов даних програм дозволить: 
– зберегти якісний стан атмосферного повітря,  
– не допустити негативних змін клімату, 
– налагодити правильне водопостачання без шкоди для гідрологічного режиму 
річок, 
– зберегти лісистість України, 
– мінімізувати наслідки утворення та поводження з відходами, 
– уникнути неправильного використання земель та надр України. 

Будь–яка людська діяльність має проводитися з врахуванням трьох 
важливих складових: екологічної, економічної та соціальної. На основі даних 
ланок відбувається сталий розвиток. Рівень життя населення залежить від 
функціонування складових сталого розвитку – розвиток, який задовольняє 
потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь 
задовольняти свої власні потреби. 

Документ державного планування узгоджується з планом соціально- 
економічного розвитку території, виконанням стратегічних завдань 
передбачених Регіональною Стратегією розвитку Закарпатської області на 
період 2021-2027 рр. ( Стратегією 2027). 
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Основні техніко–економічні показники території проектування наведено 
у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні техніко–економічні показники території проектування 

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

Територія 

Територія в межах проекту 

Території приватної власності 

у тому числі: 

га / % 

2,1789/100 

1,9427/89,16 

 

2,1789/100 

1,9427/89,16 

 

- 

- житлова забудова 

у тому числі: 
 - 0,3929/18,03 - 

а) квартали садибної забудови » - - - 

б) квартали багатоквартирної 
забудови 

(з урахуванням гуртожитків) 

» - 0,3929/18,03 - 

- ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім 
підприємств і установ 
мікрорайонного значення) 

» - 0,0298/1,37 - 

- зелені насадження (крім 
зелених насаджень 
мікрорайонного значення) 

» - 0,5364/24,62 - 

- вулиці, площі (крім вулиць 
мікрорайонного значення) » - 0,7540/34,60 - 

Території (ділянки) забудови 
іншого призначення (ділової, 
виробничої, комунально-
складської, курортної, 

 

» 
- - - 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

18  

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

оздоровчої тощо) 

- інші території »  0,4658/21,38 - 

Населення 

Чисельність населення, всього 

у тому числі: 
Тис. осіб  0,588 - 

- у садибній забудові » - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків) 

» - 0,558 - 

Щільність населення у тому 
числі: 

люд./га  270 - 

- у садибній забудові » - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків) 

» - 270 - 

Житловий фонд 

Житловий фонд, всього 

тис. м2 

загальної 
площі / 
% 

- 16,530 / 100 - 

- садибний 
тис. м2/ 
% - - - 

- багатоквартирній » - 16,530 /100 - 

Середня житлова забезпеченість 

у тому числі: 
м2/люд - 28,1 - 

у садибній забудові » - - - 
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

- у багатоквартирній (з 
урахуванням гуртожитків) » - 28,1 - 

Вибуття з житлового фонду 
тис. м2 
загал. 
площі 

- - - 

Житлове будівництво, всього: » - 16,530 - 

у тому числі за видами: 
квартира 
будинків 

- 

- 

235 

9 
- 

садибна забудова 
(одноквартирна забудова) 

м2/ 
будинків 

- - - 

садибна забудова 
(одноквартирна забудова) 

м2/ 
будинків 

- - - 

багатоквартирна забудова із неї: » - 16 530 / 9 - 

малоповерхова (1-3 поверхи) » - 600 / 1 - 

середньоповерхова (4-5 
поверхів) » - 6 858 / 4 - 

багатоповерхова забудова ( 6 
поверхів та вище) » - 9 072 / 4 - 

у тому числі поверхів:     

- 6-9 » - 9 072 / 4 - 

- 10 і вище » - - - 

Житлове будівництво за рахунок 
проведення реконструкції 
існуючої забудови 

тис. м2 - - - 

Установи та підприємства обслуговування 
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

Дошкільні навчальні заклади місць - - - 

Загальноосвітні навчальні 
заклади учнів - - - 

Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 

Поліклініки відв. у 
зміну 

- - - 

Спортивні зали для загального 
користування 

м2 пл. 
підлоги 

- - - 

Відкриті площинні споруди у 
житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

га - 0,1125 - 

Приміщення для фізкультурно - 
оздоровчих занять у житловому 
кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг. 
площі 

- - - 

Бібліотеки 
тис. од. 
збер. 

- - - 

Установи та підприємства 
обслуговування 

м2 пл. - 2 229 - 

Підприємства громадського 
харчування 

місць - - - 

Установи комунального 
обслуговування 

роб. 
місць 

- - - 

Оздоровчі установи місць - - - 

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт 

Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, всього (існуюча, 
будівництво) 

км - 0,71 - 
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

у тому числі: 

- магістральні вулиці  
загальноміського значення » - - - 

- магістральні вулиці районного 
значення » - - - 

Кількість транспортних 
розв`язок у різних рівнях од. - - - 

Кількість підземних та 
надземних пішохідних переходів » - - - 

Щільність вулично-дорожньої 
мережі, всього: 

у тому числі: 

км/км2 
- 

 
- - 

Магістральної мережі  - - - 

Протяжність ліній наземного 
громадського транспорту (по 
осях вулиць) всього: 

у тому числі: 

 - - - 

- трамвай » - - - 

- тролейбус » - - - 

- автобус » -- - - 

Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по 
осях вулиць) 

км/км2 - - - 

Гаражі для постійного 
зберігання легкових автомобілів 

маш.-
місць 

- 
180 

 
- 
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

Гаражі для тимчасового 
зберігання легкових автомобілів » - - - 

Відкриті автостоянки для 
постійного (тимчасового) 
зберігання легкових автомобілів 

маш.-
місць 

- 229 - 

Інженерне обладнання 

Водопостачання     

Водопостачання, всього 
тис 
м3/добу    

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод »    

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт    

У тому числі на комунально-
побутові послуги »    

Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами од. - - - 

Газопостачання     

Витрати газу, всього млн.м3рік    

-у тому числі на комунально-
побутові послуги 

»    

Протяжність газових мереж 
(будівництво) 

км    

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год    
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

Протяжність мереж 
(будівництво, перекладання) км    

Інженерна підготовка та благоустрій 

Територія забудови, що 
потребує заходів з інженерної 
підготовки з різних причин 

га/%до 
тер. 

- 
1,7561/80,6 

 
 

Протяжність закритих 
водостоків 

км    

Охорона навколишнього середовища 

Санітарно-захисні зони, всього га 0,5 0,5  

У тому числі озеленені »    

Орієнтовна вартість будівництва (вказати в цінах якого року) 

Загальна вартість житлово-
цивільного будівництва 

У тому числі: 

Млн. грн.    

- житлове »    

- установи та підприємства 
обслуговування 

»    

Вулично-дорожня мережа та 
пасажирський транспорт 

У тому числі: 

»    

- вулично-дорожня мережа, 
всього 

»    

- автомобільні тунелі »    

- транспортні розв’язки в 
різних рівнях 

»    

- автостоянки і гаражі »    
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Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 
15 років 
до 20 
років 

Інженерне обладнання, всього 

у тому числі: 
»    

- водопостачання »    

- каналізація »    

- електропостачання »    

- зв’язок і сигналізація »    

 
Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, 

гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості 
інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового 
прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, 
міжнародного екологічного співробітництва та у відповідності до: 
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
– Закону України «Про відходи»; 
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 
– Закону України «Про екологічну мережу України»; 
– Закону України «Про охорону земель»; 
– Закон України «Про рослинний світ»; 
– Закону України «Про тваринний світ»; 
– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
– ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів»; 
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд»; 
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– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»; 
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування»; 
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 
території (зонінг)»; 
– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»; 
– Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про 
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів». 

У рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки 
корегування детального плану території під розташування секційної житлової 
забудови та громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального 
користування по вул. Ужгородській 165, в м. Мукачево Закарпатської області 
на земельній ділянці пл. 1,9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408), розроблено 
Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та оприлюднено 
на офіційному веб-сайті міської ради. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 
пропозицій від громадськості не надходило. 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та 

результатів досліджень 

Мукачево – місто обласного значення в Закарпатській області, центр 
Мукачівської міської громади та адміністративний центр Мукачівського 
району. Один із центрів Ужгородсько-Мукачівської агломерації, важливий 
промисловий та культурний центр. Розміщене на відстані 40 км від обласного 
центру м. Ужгород. Місто Мукачево займає досить велику, щільно забудовану 
територію вздовж річки Латориця. Населені пункти Мукачівської 
територіальної громади розташовані на відстані 5-11 км. від адміністративного 
центру Мукачево та добре сполучені з ним транспортом. 

Транспортні зв’язки м. Мукачево з містом Ужгород та іншими 
населеними пунктами, які входять до Закарпатської області виконуються 
автомобільним та залізничним транспортом. Через місто пролягають зручні 
шляхи міжнародного значення (М24 та М06), національного значення (Н09), 
територіального значення (Т0710, Т0739).  

Проектна земельна ділянка, загальною площею 1,9427 га, розташована в 
межах населеного пункту, на території м. Мукачево в західній частині міста. 
Під’їзд до території, що розглядається під ДПТ здійснюється з вул. 
Ужгородська. 

Місцезнаходження м. Мукачево зображено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Місцерозташування м. Мукачево Закарпатської області 

 
Перша письмова згадка про Мукачево зустрічається в написаній 

наприкінці ХІІ ст. угорській хроніці «Gesta Hungarorum» («Про діяння угорців») 
безіменного нотаря короля Бели ІІІ (1171–1195). В ній говориться про перехід 
угорських кочових племен у 896–903 роках через Карпати та їхні військові 
сутички з місцевим слов'янським населенням, яке очолював князь Лаборець. 

22 травня 1376 року королева Угорщини та Польщі Єлизавета (Ержибет), 
яка володіла Мукачівською домінією, подарувала місту грамоту на право 
користуватися власною печаткою. У грамоті з цього приводу говорилося : 
«Місту, що іменується Мукачевом і розташоване під фортецею Мукачівською у 
Березькому комітаті, а також має багато люду, який зріс завдячуючи 
переселенцям, керуючись схильністю і здійснюючи королівську милість, 
надаємо право на довготривале користування печаткою із зображенням святого 
Мартина …для скріплення угод: купівлі–продажу і перепродажу виноградників 
та іншої власності …». 

Кліматичні умови 
Для зимового періоду території м. Мукачево характерна циклонічна 

діяльність повітряних мас з районів Атлантичного океану і з районів 
Середземного моря. Морське повітря обумовлює на протязі зимового періоду 
відносно високу температуру і вологість повітря. Різкі зимові похолодання 
зв’язані, в основному, з розповсюдженням арктичного холодного повітря з 
півночі (Сибірського антициклону). 

Весною часто відмічаються різкі переходи від тепла до холоду і навпаки. 
При вторгненні тропічного повітря температура в окремі дні квітня може 
досягати +25º і більше, травня – 30º тепла і більше. На протязі літнього сезону 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

27  

переважають західні переноси повітряних мас з районів Атлантики. Як 
правило, з цими процесами зв’язані сильні опади, а в окремі роки, затяжні. 

Літом температура повітря (+30º і вище) спостерігається в періоди, коли з 
Північної Африки надходить на область тропічне повітря. Максимальна 
температура повітря тоді може підвищитись до +39º. При надходженні 
арктичних повітряних мас настає різке похолодання, відмічаються заморозки 
навіть в травні, інколи і в червні. При надходженні арктичних повітряних мас 
настає різке похолодання, відмічаються заморозки навіть в травні, інколи і в 
червні. Перша половина осені переважно тепла і суха, друга – з частими 
опадами і туманами. В жовтні – листопаді підвищується повторюваність 
західних і південних циклонів, які несуть мряку, тумани та дощі. 

Найчастіше повторюється максимальна температура повітря в липні та 
серпні – від +32º до +35º тепла. +38º тепла відмічено синоптиками один раз за 
повоєнний період спостережень. Найбільш часто мінімальна температура 
повторюється в – від -8º до -20º. Імовірність температури нижче -25º в грудні, 
січні, лютому складає в середньому 4%. 

Зима – період обмежений датами стійкого переходу середньодобової 
температури через 0º осінню та весною. В Мукачівському районі зима 
починається, в середньому, в кінці другої декади грудня і закінчується в кінці 
лютого. Весна починається на початку березня і закінчується на початку другої 
декади травня. Літо утримується до середини вересня, продовжується, в 
середньому, 125 днів. Осінь продовжується в середньому 80-90 днів. 
Безморозний період складає, в середньому, 179 днів. 

Напрямок вітру та його швидкість залежить від сезонного розподілу 
баричних систем і взаємодії між ними, а в приземному шарі від особливостей 
рельєфу. Так, в Мукачівському районі переважають вітри південно-східного 
напрямку (26%). На протязі року в приземному шарі переважає східний вітер – 
16%, північний, південно-західний – 12-13%. В холодний період року 
(листопад-березень) переважає також південно-східний (27-38%) вітер. В травні 
частіше поряд з південно-східним (20%), відмічається східний вітер (17%). В 
червні-серпні майже однаково імовірні вітри південно-східні (15-17%), південні 
та східні (9-17%), північно-західні (16-17%). Штиль складає 13-27% від 
загального числа спостережень за вітрами протягом року. Найменш імовірний 
штиль в квітні – всього 13%. Вітер зі швидкістю більше 8 м/с відмічається 
частіше всього у весняні місяці – 4-5 днів. 

Середня дата утворення снігового покриву припадає на двадцяті числа 
грудня. Строки його появи сильно коливаються від року до року в залежності 
від характеру погоди і особливостей передзимового періоду. Середня 
тривалість періоду із стійким сніговим покривом становить близько 50 днів. 
Однак, в 40% зим, в районі стійкий (місяць і більше) сніговий покрив не 
утворюється, він є тимчасовим. Висота снігового покриву невелика і лише в 
окремі зими може бути більше 40 см. Сильні снігопади відмічаються рідко, але 
вони можуть створювати труднощі в роботі районного господарства. Під час 
таких снігопадів кількість опадів за снігопад перевищує 20 мм і більше.  
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Середня багаторічна снігове навантаження для м. Мукачево та 
Мукачівського району становить 55 кг/м2, а максимальне – 117 кг/м2. 

За кліматичною класифікацією Кеппена-Гейгера клімат Мукачево є 
морським (Cfb). Найтепліший місяць – липень з середньою температурою 
20,0 °C. Найхолодніший місяць – січень, з середньою температурою -2,7 °C. 

На рис. 2.2 наведено характеристику кліматичних показників м. Мукачево. 
 

 
Рис. 2.2. Характеристика кліматичних показників м. Мукачево 

 
Водні ресурси 
Територія Закарпатської області приурочена до басейну (суббасейну) р. 

Тиса, яка є найбільшою притокою Дунаю за площею та довжиною і другою, 
після Сави, за водністю. Площа басейну – 157 186 км ². Довжина р. Тиса 
складає 966 км. На рис. 2.3 показано карту суббасейну р. Тиса. 

На території України басейн р. Тиса повністю розташований в межах 
однієї області – Закарпатської. Це єдина область в Україні, де її адміністративні 
кордони співпадають з межами річкового басейну. Адміністративний кордон 
між Закарпатською та сусідніми областями України (Львівською та Івано-
Франківською) проходить по Карпатському водороздільному хребту, який саме 
і розділяє басейни Тиси та Сяну, Дністра і Прута. Всі річки на території 
Закарпаття або безпосередньо впадають до р. Тиса, або до її приток. Площа 
Закарпатської області і відповідно площа суббасейну Тиса в межах України 
складає близько 12,8 тис. км². За витік р. Тиса прийнято вважати витік її 
найдовшої притоки – р. Чорна Тиса. Початок річки знаходиться на південно-
західному схилі гори Братківська Вододільно-Верховинського хребта. 

В межах території проектування протікає р. Латориця – річка в Україні (в 
межах Закарпатської області) та в Словаччині. Ліва притока Бодрогу (басейн 
Дунаю). 

Довжина річки 188 км (в Україні – 156,6 км, у Словаччині – 31,4 км). 
Площа басейну – 7680 км². Похил річки змінюється від 80 м/км (у верхів'ї) до 
0,2 м/км (у пониззі). У верхній течії долина V-подібна, завширшки 100-700 м, 
подекуди каньйоноподібна (ширина 40-60 м). Річище слабозвивисте, багато 
порожистих ділянок. Ширина річки пересічно 15-30 м (найбільша 45 м), 
глибина до 2 м. У середній течії долина переважно ящикоподібна, завширшки 
від 1-2 км до 4,5 км. Ширина заплави 200-300 м, річища 30-50 м (найбільша 
понад 100 м). Нижня ділянка Латориці має нечітко виражену широку долину. 
Ширина заплави в пониззі досягає 4-6 км. Річище тут звивисте, є рукави, на 
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окремих ділянках канали. Пересічна ширина річища 20-25 м, глибина понад 
5 м. 

 
 

Рис. 2.3. Суббасейн р. Тиса 
 
Геологічно-Геоморфологічна будова 
Місто Мукачево знаходиться в гідрогеологічній провінції складчастої 

області Українських Карпат, визначається складними гідрогеологічними 
умовами, у зв’язку зі значною різноманітністю особливостей геоморфологічної 
і геологоструктурної будови, що обумовлює невитриманість поширення 
водоносних горизонтів, складність взаємовідношень їх у розрізі та 
нерівномірність обводнення в плані. Основним джерелом водопостачання 
Карпатської провінції є широко поширений горизонт четвертинних відкладів, 
прогнозні ресурси підземних вод якого формуються за рахунок природних 
ресурсів підземних вод. На деяких ділянках у Закарпатському прогині цей 
горизонт оцінювався сумісно з залягаючими нижче підземними водами 
вулканогенних порід пліоцену (гутинська та бужорська світи). Всі підземні 
води мають мінералізацію до 1000 мг/дм3. 

Ділянка проєктування має ухил в південному напрямку. Абсолютні 
відмітки поверхні ділянки змінюються від 120,35 м до 118,5 м. 

Закарпатська область розташована на південно-західних 
схилахУкраїнських Карпат і на прилеглій до них Закарпатській низовині і 
займає площу 12,8 тис. км2. Гірська частина області включає три групи 
асиметричних хребтів з більш похилими південно-західними схилами, що 
прорізані численними долинами гірських річок.  
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В центрі області ланцюг Полонинських гір з плоскими вершинами – 

полонинами, що вкриті гірськими луками і використовуються як пасовища 
(полонини: Рівна, Красна, Боржава, Свидовець і ін.). На північ від 
Полонинських гір знаходяться Горгани, що розділені річкою Мокрянка на 
Західні та Східні Горгани. У Гоганах беруть свій витік річки Теребля і Ріка. 
Висота гір у західній частині 1500-1700 м. Їхні хребти вузькі, схили гір круті, 
гребні кам’янисті. На сході області, в районі Свидовця і Чорногори, 
розташована найвища частина Українських Карпат – гора Говерла (2061 м). 
Далі, на південь від р. Біла Тиса, простягається Мармароський масив. 

У південно-західній частині знаходиться Вигорлат-Гутинський (або 
Ужгород-Хустський хребет), який включає декілька гірських груп з висотою гір 
700-1000 м. Долини річок розділяють хребет на окремі невисокі гірські масиви, 
що знижуються в південному напрямку. 

Смуга кількох передгірних терас відмежовує південні схили Українських 
Карпат від Закарпатської низовини, яка охоплює правий берег р.Тиси і її 
притоки. Низовина має висоти до 120 м, а також окремі вулканічні утворення – 
Чорна Гора (568 м), гора Шаланка (372 м) та інші, які виділяються на фоні 
рівнинного рельєфу. Подібні конуси погаслих вулканів тісно пов’язані з 
особливостями геологічної будови вулканічного за походженням Вигорлат-
Гутинського хребта. 

На рис.2.4 показано геоморфологію Закарпатської області. 

 
Рис. 2.4. Геоморфологія Закарпатської області 
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За геоморфологічними особливостями в межах гірської частини 
Закарпатської області відрізняють 5 пасм, з них перші три: Високі Бескиди, 
Горгани та Чорногора – у флішевій смузі. Високі Бескиди простягаються від 
кордону з Словаччиною та Польщею на південний схід, приблизно до 
р.Латориця. 

Вони є найнижчими горами флішової смуги, що пов’язано з переважанням 
тут м’яких глинистих порід. Середня висота їхніх хребтів коливається від 800-
900 до 1000-1100 м. Горгани простягаються між річками Латорицею і Чорною 
Тисою. Це вищі, ніж Високі Бескиди, і досить розчленовані гори, що мають 
загострені, частково скелясті вершини і увігнуті схили. Їхні хребти 
закінчуються вгорі кам’янистими гребенями, які місцеве населення називає 
«ґорґанами». Спостерігається значна різниця у висотах найвищих і найнижчих 
вершин. Середні висоти хребта становлять близько 1500 м, а в окремих 
випадках досягають понад 1800 м над рівнем моря. 

Рельєф та грунтовий покрив 
Ґрунтовий покрив Закарпатської області визначається її орографічними, 

геологічними і кліматичними особливостями (рис. 2.5). На території області 
виділені такі основні генетичні типи ґрунтів: дернові, дерново-підзолисті, 
буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові, гірські лучно-лісові, гірські 
підзолисті, торф’яно-гірсько-підзолисті.  

 
Рис. 2.5. Ґрунтовий покрив Закарпатської області 
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Між окремими типами ґрунтів існує тісний генетичний зв'язок, проте 
кожен тип ґрунту являє собою окрему та самостійну стадію розвитку у часі. За 
даними досліджень в горах у межах субальпійського і альпійського поясів на 
крутих і урвистих схилах та на гострих вершинах ґрунтовий покрив зовсім або 
майже відсутній.  

На плоских вершинах гір, пологих схилах, біля підніжжя схилів та по 
сідловинах він представлений неглибокими ґрунтами, сформованими на 
нетовстому шарі (від 25-30 до 50-60 см, рідко 1 м товщиною) елювіально-
делювіальних відкладів. На вершинах гір ґрунтовий покрив переривається 
виходами гірських порід у вигляді суцільних кам’яних плит або нагромадження 
великої кількості каміння і щебеню (розсипи і осипи).  

У горах у межах лісового поясу ґрунтовий покрив сформований на 
нетовстому шарі елювіально-делювіальних відкладів. На стрімких схилах 
глибина цих відкладів досягає 30-50, а на пологіших – 60-100 см. На плоских 
перегинах хребтів, біля підніжжя схилів та по сідловинах вони часто бувають і 
значно глибшими. Найбільшої глибини (2,5-3 м) досягає елювій вулканічних 
порід. На окремих острівних горах Закарпатської низовини глибина його 
доходить навіть до 4 м. На дуже стрімких і уривчастих схилах, які подекуди 
зустрічаються в межах лісового поясу, ґрунтовий покрив відсутній. 
Ґрунтоутворення тут відбувається за буроземним типом, що призводить до 
формування бурих гірсько-лісових ґрунтів. Це найбільш поширений фоновий 
тип ґрунтів гірської частини Закарпаття.  

Буроземний ґрунтоутворювальний процес проходив і проходить в умовах 
вологого клімату під деревним типом рослинності на всіх добре дренованих 
щебенюватих, багатих первинними мінералами породах – елювії і делювії 
карпатського флішу, метаморфічних і магматичних породах.  

В передгір’ях ґрунтовий покрив розвинений скрізь, за винятком незначної 
кількості крутих схилів і відслонень. Формування ґрунту проходило на 
глибокому шарі (близько 2,5, а місцями й до 3,5 м) елювіальноделювіальних 
відкладів – легких і середніх суглинків. Ґрунтовий покрив досягає значної 
глибини, і є більш підвищеним в частині передгір’їв, яка є зниженою крайовою 
частиною Вигорлат-Гутинського хребта (по лінії Ужгород – Мукачеве – Хуст). 
Він сформований на стародавніх ортоелювіальних, орто-делювіальних і орто-
алювіальних корах вивітрювання. Передгір’я складено в основі магматичними, 
переважно середніми породами (андезити та інші) Вигорлат-Гутинського 
хребта, яких входить до складу буроземно-лісової зони. 

В зону Закарпатського передгір’я він входить у формі кристалічних 
утворень і вулканічних туфів, які, виходячи місцями на поверхню, є причиною 
поширення бурих лісових ґрунтів серед буроземно-підзолистої зони, за 
материнські породи ґрунтів передгір’я служать щебенюватий делювій 
магматичних порід у тому числі й червоноколірні глини, щебенюватий і 
неглибокий елювій, що підстилається плитою тих же порід; делювій і елювій 
флішу, у тому числі місцями і вапняків.  
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У Закарпатському передгір’ї в умовах промивного й застійнопромивного 
водних режимів на малодренованому і переважно не щебенистому елювії-
делювії флішу і магматичних порід утворилися буроземно-підзолисті ґрунти, на 
добре дренованих щебенюватих породах бурі лісові. На глинистому делювії 
балок залягають дернові глейові, а на широких терасах річок – дерново 
опідзолені оглеєні ґрунти 

Грунти Мукачівського району сформувались в умовах помірного клімату з 
достатнім зволоженням, тому переважають різновиди дерново-підзолистих 
ґрунтів на низинній території та бурі гірсько-лісові, лучно-лісові у гірській 
місцевості. В рівнинній частині вони утворилися як на давніх, так і на сучасних 
річкових відкладах. Неглибоке залягання ґрунтових вод сприяє їх оглеєнню, а 
наявність ділянок лісу – опідзоленню.  

У межах гірської частини території району чітко відслідковується 
вертикальна диференціація ґрунтів та рослинного покриву, яка тісно пов’язана 
з ярусністю рельєфу території. В межах річкових басейнів смуга бурих гірсько-
лісових ґрунтів під буковими лісами в західній гірській частині оконтурює 
висоти від 300 до 900 м нрм. 

Стан навколишнього природного середовища 
садівДля аналізу та оцінки поточного стану навколишнього середовища 

були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. 
Основними джерелами інформації були: Екологічний паспорт Закарпатської 
області, Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища 
Закарпатської області.  

Місто Мукачево розташоване у південно-західній частині Закарпатської 
області на берегах річки Латориці, на віддалі 40 км на схід від м.Ужгорода. 
Довкола місто оточено невисокими горами – Галиш, Ловачка, Павлова, Сороча, 
Червона, Чернеча. Площа міста – 27,2 км2. Чисельність наявного населення 
м.Мукачево на 1 січня 2018р. склала 85,9 тис. осіб. 

Завдяки винятково вигідному географічному і геополітичному 
місцезнаходженню (на відстані 40–50 км від кордонів з Угорською і 
Словацькою Республіками і відповідно 90–100 км від кордонів з Румунією і 
Польщею), Мукачево є транспортним вузлом міжнародних магістралей. Місто 
перетинає залізнична магістраль: Київ-Будапешт-Відень та автомобільні траси: 
Київ-Будапешт-Відень і Київ-Прага. 

Відомості щодо розміщення об’єкта у межах зон охорони культурної 
спадщини відсутні 

Стан атмосферного повітря населеного пункту залежить від обсягів 
забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними та пересувними 
джерелами викидів. 

Суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря також виступає 
автотранспорт. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я 
людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання 
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людини. Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно 
зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації 
дорожнього руху, стану дорожнього покриття та за несприятливих 
метеорологічних умов. 

Серед забруднювальних речовин, що викидаються внаслідок руху 
транспортних засобів виділяють: оксиди вуглецю, оксиди азоту, бенз(а)пірен, 
неметанові леткі органічні сполуки, пил. 

В м. Мукачево функціонують наступні промислові підприємства: 
– ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», 
– ТзОВ «Мукачівська швейна фабрика», 
– ПРАТ «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій», 
– ТОВ «Металворкс», 
– ТДВ «Будіндустрія». 

Враховуючи вищенаведе, можна зробити загальний висновок, що стан 
атмосферного повітря є добрий. Оскільки дотримано усіх норм та правил, що 
стосуються забудови та СЗЗ. 

На території проектування об’єктів, що належать до природо-заповідного 
фонду не виявлено. 

Прогнозні зміни стану довкілля у тому числі здоров’я населення якщо 
документ державного планування не буде затверджено. 

Незатвердження документа державного планування не сприятиме 
соціально-економічному розвитку населеного пункту. 

Через невирішеність наявних проблем у структурі вуличної мережі та 
транспортної інфраструктури території та, враховуючи тенденцію до зростання 
кількості автотранспортних засобів, цілком ймовірне збільшення надходжень 
шкідливих речовин з вихлопними газами двигунів, що спричинить погіршення 
стану приземного шару атмосферного повітря (фізичного та хімічного 
забруднення).  

Зміни стану водного середовища, якщо ДДП не буде затверджено, загалом 
не прогнозуються. Ймовірний опосередкований вплив у звʼязку з тенденцією до 
збільшення навантаження на грунтове та водне середовище, внаслідок 
прокладання каналізаційних мереж, та, відповідно, збільшення ризику 
забруднення у разі невирішення питання з організацією території. 
 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

 
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного і соціального 
розвитку. 

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
здійснюється по старому районуванню через відсутність оновленої інформації 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

35  

по статистичним даним в розрізі нового адміністративно-територіального 
поділу. 

Проведено оцінку стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 
його здоров’я у Мукачівському районі (рис.3.1) 

 

 
Рис. 3.1. Розташування Мукачівського району 

 
Мукачівський район – район Закарпатської області в Україні, утворений 

2020 року. Адміністративний центр – місто Мукачево. 
Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-

IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: Мукачівська, Свалявська 
міські, Нижньоворітська, Великолучківська, Верхньокоропецька, Горондівська, 
Івановецька, Неліпинська, Полянська сільські, Воловецька, Жденіївська, 
Кольчинська, Чинадіївська селищні територіальні громади. 

Повітряне середовище 
Згідно доповіді Департаменту екології та природних ресурсів про стан 

навколишнього природного середовища, протягом 2020 року відбулося 
незначне зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення. Обсяги забруднюючих речовин, які 
надійшли у повітряний басейн у 2020 році від стаціонарних джерел 
забруднення, за даними Головного управління статистики, зменшились в 
порівнянні з 2019 роком на 10,8% і складають 3,3 тис.тонн проти 3,7 тис.тонн у 
2019 році. Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин 28,9% 
складають речовини, що належать до парникових газів, зокрема, метан. Крім 
того, 0,2 млн.т становлять обсяги викидів діоксиду вуглецю. 
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В табл. 3.1 наведено відсоткове співвідношення забрудненості усіх районів 
Закарпатської області. 

Таблиця 3.1 

Забруднення Закарпатської області 
 

Райони та міста з найбільш забрудненим 
повітрям Райони та міста з найбільш чистим повітрям 

Ужгородський 40,51% Тячівський 1,16% 

Воловецький 12,35% Рахівський 0,93% 

Свалявський 8,92% Мукачівський 0,65% 

Перечинський 7,23% м.Хуст 0,58% 

м.Мукачево 6,39% Іршавський 0,47% 

Міжгірський 4,90% Виноградівський 0,33% 

Хустський 4,72% Берегівський 0,14% 

м.Берегово 4,54% м.Чоп 0,05% 

м.Ужгород 3,53% Великоберезнянський 1,16% 

 
Як видно з таблиці, із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря найбільше забруднень припадає на Ужгородський район – 
40,51 %: в м. Мукачево даний показник складає – 6,39 %. 

В середньому по області одним підприємством у 2020 році було викинуто 
в атмосферу 19,8 т забруднюючих речовин. 

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні 
АТ "Закарпатгаз" та магістральних газопроводів Закарпатського обласного 
лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, конкретніше від 
кількості об’ємів перекачаного цими підприємствами газу. 

Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення характеризуються даними економічної 
та промислової діяльності, видами викидів, а також у розрізі адміністративно - 
територіальних одиниць. 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення за містами та районами наведено у табл. 3.2. 
Співвідношення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у Закарпатській області та Мукачівському 
районі показано на рисунку 3.1. 
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Таблиця 3.2 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел 

забруднення у 2020 році 
 

 Обсяги 
викидів, 

тонн 
Збільшення 
(зменшення) 

викидів проти 
2019р., тонн 

 
У % 
до 
2019р. 

Викинуто в 
середньому 

одним 
підприємством, 

тонн 2020 2019 

Всього по області 3312,1 3711,7 –399,6 89,2 19,8 
м.Ужгород 86,4 120,6 –34,2 71,7 2,2 
м.Берегово 156,2 146,5 9,6 106,6 22,3 
м.Мукачево 239,6 220,3 19,3 108,8 9,6 
м.Хуст 30,8 30,2 0,6 102,0 4,4 
м.Чоп 4,6 5,9 –1,2 78,9 1,5 
Берегівський 10,8 11,2 –0,4 96,4 5,4 
Великоберезнянський 1,7 2,0 –0,3 84,3 0,9 
Виноградівський 15,5 21,8 –6,3 71,3 1,3 
Воловецький 162,3 651,4 –489,2 24,9 32,5 
Іршавський 19,3 29,9 –10,7 64,4 3,9 
Міжгірський 211,5 174,7 36,8 121,1 70,5 
Мукачівський 21,5 40,1 –18,6 53,5 2,7 
Перечинський 150,5 226,7 –76,2 66,4 25,1 
Рахівський 38,3 58,4 –20,0 65,7 4,8 
Свалявський 409,2 476,7 –67,5 85,9 37,2 
Тячівський 116,8 62,2 54,6 187,9 14,6 
Ужгородський 1341,7 1274,0 67,7 105,3 122,0 
Хустський 295,4 159,1 136,3 185,6 59,1 

 
Як видно з таблиці, у 2020 році в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення потрапило 3312,1 т викидів, з яких в м. Мукачево – 239,6 т, 
у Мукачівському районі – 21,5 т. 

Серед населених пунктів Мукачівського району найбільше викидів 
зафіксовано у м. Мукачево, а найменше у м. Чоп – 4,6 т. 

Найбільше викидів від стаціонарних джерел забруднення у Свалявському 
районі – 409,2 т, найменше – у Великоберезнянському (1,7 т).  

Проте, ми бачимо зменшення кількості викидів в порівнянні з 2019 роком 
по всій Закарпатській області, що говорить про використання сучасних та 
екологічно-чистих технологій виробництва. 

Об'єми викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
забруднення на душу населення в порівнянні з 2019 роком зменшились (з 3,0 кг 
до 2,6 кг). 
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Рис. 3.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних 

джерел забруднення у 2020 році 
 

Як видно з рисунка, забруднення навколишнього природного середовища в 
м. Мукачево від стаціонарних джерел становить 7%. 

Головними причинами забруднення атмосферного повітря є кількість 
перекачаного газу, застаріле технічне обладнання, профілактичні ремонтні 
роботи на компресорних станціях. Неефективна робота застарілого 
газоочисного обладнання спостерігається на асфальтобетонних заводах 
Закарпатського облавтодору, потужних котельнях Мукачівських, Берегівських, 
Виноградівських, Хустських тепломереж. Також погано оснащені 
золоуловлювачами котельні Мінтранспорту і зв'язку України. 

Значно краще забезпечені пилогазоочисним обладнанням підприємства з 
іноземним капіталом, а саме: Ужгородська філія ТзОВ "ЕНО-Меблі", ТОВ 
"Фішер-Мукачево", ТзОВ "Ено-Меблі" м Мукачево, ТзОВ "Ено-Довге", ТзОВ 
"Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед", ТзОВ "Флекстронікс", ПрАТ "Єврокар", 
ТзОВ "Ядзакі Україна" та ТзОВ "Атлант" м. Хуст. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам за 
шість останніх років наведені в табл. 3.3 та рис. 3.3. 
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Таблиця 3.3 
Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис.т 

 
 

Роки 
Викиди в атмосферне повітря, тис.т. Щільність викидів 

у розрахунку на 1 
кв.км, кг 

Обсяги викидів у 
розрахунку на 1 

особу, кг 
 

Всього 
у тому числі 

стаціонарними 
джерелами 

пересувними 
джерелами1 

2000 40,7 7,7 33,0 3192,0 32,6 

2005 65,9 26,6 39,3 5167,4 52,9 

2006 88,2 25,6 62,6 6916,0 70,8 

2007 88,2 22,9 65,3 6916,0 70,8 

2008 91,4 23,2 68,2 7161,5 73,3 

2009 87,6 21,4 66,2 6871,2 70,3 

2010 87,3 17,6 69,7 6820,3 70,0 

2011 89,4 17,2 72,2 7009,8 71,6 

2012 72,1 8,1 64,0 6000,1 57,5 

2013 69,1 7,7 61,4 5421,5 55,1 

2014 60,5 3,9 56,6 4744,7 48,1 

2015 54,2 4,4 49,8 4200,1 43,1 

2016 4,9 4,9 * 382,1 3,9 

2017 3,2 3,2 * 300,0 2,5 

2018 3,9 3,9 * 300,0 3,2 

2019 3,7 3,7 * 300,0 3,0 

2020 40,1 3,3 36,82 259,73 2,63 

* органи державної статистики здійснюють збирання, опрацювання та поширення статистичної 
інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних 
статистичних спостережень (далі – план) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів 
України. Проведення розрахунків викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення планом 
державних статистичних спостережень у 2019 році не передбачено. 

1 Дані відображають викиди від автомобільного транспорту і розраховані на основі даних  про  кінцеве 
використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України. Розподіл даних 
щодо викидів забруднюючих речовин за регіонами здійснено на підставі даних форми №1-торг 
(нафтопродукти) про обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, та даних форми №4-
мтп (річна) про обсяг кінцевого використання палива автомобільним транспортом юридичних осіб (на основі 
розрахунку Держстату). 

2 Дані попередні. 
3 Від стаціонарних джерел викидів. 
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Рис. 3.3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних 

джерел забруднення у 2020 році 
 
Як видно з таблиці та рисунку, головним забруднювачем атмосферного 

повітря Закарпатської області продовжує і надалі залишатися автотранспорт, 
викиди від якого в 2015 році склали 91,9 % від загального обсягу викидів. За 
останні роки значно виросла кількість автомобільного транспорту, відмічається 
ріст автозаправних станцій, що є вагомим джерелом у забрудненні 
атмосферного повітря. 

В загальному викиди найпоширеніших забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами в атмосферне повітря 2019 року порівняно з 2018 
роком залишились майже без змін. Викиди твердих речовин пилу в порівнянні з 
попереднім роком зменшились із 0,34 до 0,30 тис.т. Викиди оксидів азоту в 
атмосферне повітря залишились майже без змін на рівні 0,02 тис.т. Викиди 
діоксиду сірки в атмосферне повітря збільшились із 0,17 до 0,2 тис.т. 
Збільшились викиди оксиду вуглецю із 0,94 до 1,3 тис.т. 

За даними головного управління статистики у Закарпатській області, 
атмосферне повітря м. Мукачево  забруднюється пилом, діоксидом сірки, 
оксидом вуглецю, діоксидом азоту. 

Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у м. Мукачево станом на 2020 рік наведена у 
таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 
Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

 
Шкідливі речовини Закарпатська 

область, т 
м. Мукачево, т 

Пил 306 000 56 000 
Діоксид сірки 175 000 28 000 
Діоксид азоту 644 000 24 000 
Оксид вуглецю 1072 000 64 000 

 
На рис. 3.4 зображено кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря у м. Мукачево та Закарпатській області станом на 2020 рік. 
 

 

Рис. 3.4. Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря у 
Кам’янка-Бузькому районі, т 

 
Отже, рекордсменом серед шкідливих речовин у м. Мукачево є оксид 

вуглецю. За 2020 рік його значення – 64 000 т, що становить 5,97 % у 
Закарпатській області. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в 
атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за видами у 2020 році 
наведено в таблиці 3.5. Відсоткове співвідношення забруднюючих речовин 
показано на рис. 3.5. 

  

306 000 

175 000 

644 000 

1 072 000 

56 000 28 000 24 000 
64 000 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Пил Діоксид сірки Діоксид азоту Оксид вуглецю 

Закарпатська область, т м. Мукачево, т 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

42  

Таблиця 3.5 
Обсяги викидів забруднюючих речовин (без CO2) в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення за 2020 рік 
 Обсяги 

викидів 
 

тонн 
 

у % до 
2019р. 

 
у % до 

підсумку 

у розрахунку 

на 1 
особу, кг 

на 1 км2 
площі 

області, 
кг 

      
Усього 3312,1 89,2 100,0 2,6 259,7 
у тому числі      
діоксид сірки 174,5 110,3 5,3 0,1 13,7 
діоксид азоту 644,0 68,7 19,4 0,5 50,5 

оксид азоту 19,2 73,9 0,6 0,0 1,5 
оксид вуглецю 1072,1 84,6 32,4 0,9 84,1 
метан 957,0 126,2 28,9 0,8 75,0 

неметанові леткі 
органічні сполуки 

 
130,4 

 
63,0 

 
3,9 

 
0,1 

 
10,2 

сажа 124,1 91,5 3,8 0,1 9,7 

 
Рис. 3.5. Склад забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосфері 

від стаціонарних джерел забруднення у 2020 році 

метан; 957 

неметанові леткі 

органічні сполуки; 

130,4 
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У навколишнє природне середовище Закарпатської області за 2020 рік 
потрапило 3312,1 т забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
забруднення, що складає 2,6 кг на 1 особу та 259,7 кг на 1 км2 площі 
Закарпатської області. 

Серед підприємств, які здійснюють найбільші викиди в атмосферне 
повітря в регіоні залишаються АТ «Закарпатгаз» та магістральні газопроводи 
Закарпатського лінійного виробничого управління, частка викидів від яких в 
загальному обсязі складає 68,1% або 2,3 тис.тонн (56,2% – підприємства 
Закарпатського лінійного виробничого управління та 11,9% – АТ 
«Закарпатгаз»). Отже, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря залежить саме від цих підприємств, конкретніше від 
кількості об’ємів перекачаного цими підприємствами газу та профілактичними 
ремонтними роботами на компресорних станціях. 

За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, пункти 
спостереження за забрудненням атмосферного повітря, розташовані тільки в м. 
Ужгород. 

У 2020 році на території Закарпатської області транскордонних забруднень 
атмосферного повітря не виявлено. 

Водне середовище 
Водні ресурси області формуються за рахунок поверхневого стоку річок 

басейну ріки Тиса, місцевого річкового стоку, що утворюється в межах області, 
транзитного річкового стоку, що утворюється на території Румунії, Угорщини 
та Словаччини, а також експлуатаційних запасів підземних вод. 

Річки Закарпатської області в географічному плані розміщені і належать до 
басейну одного із найбільших приток ріки Дунай – річки Тиса, яка є основною 
водною артерією області. Всі річки беруть свій початок у високогірній частині 
Карпат. 

Територія області перерізана густою річковою мережею, і її середня 
густина складає 1,7 км2. Всього в області протікає 9426 рік, сумарною 
довжиною 19723 км. Загальна довжина 155 річок, кожна з яких довша 10 км, 
становить 3,43 тис. км. З них ріки Тиса, Боржава, Латориця та Уж мають 
довжину більш як 100 км кожна. Загальна протяжність річки Тиса — 967 км, з 
них в межах України – 262 км. 

Поверхневий стік на території області формують правобережні притоки 
р. Тиса – ріки Тересва, Теребля, Ріка, Боржава, що впадають в р. Тиса та ріки 
Уж і Латориця, які впадають в ріки Лаборець і Бодрог на території Словаччини. 

Озера в басейні Тиси, як правило, льодяникового походження. Деякі з них 
утворились в результаті гірських обвалів або мають вулканічне походження. 
Найбільшим озеро є Синевир, розміщене у верхів’ях ріки Теребля на висоті 989 
м над рівнем моря. Площа його водного дзеркала біля 7 га, середня глибина 16-
17 м. 

Сільськогосподарське водопостачання, за винятком невеликої кількості 
водозаборів із гірських потоків, базується переважно на підземних водах. 
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Закарпаття – найбільш зволожена область України. Всі розвідані або діючі 
водозабори підземних вод в області є інфільтраційними, тому якість добутої в 
них підземної води повністю залежить від характеристик поверхневого стоку і 
потребує особливого захисту. В цілому питних підземних вод достатньо для 
задоволення потреб населення в питній воді, але вони розповсюджені дуже 
нерівномірно. 

Загальна сума розрахованих експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів 
підземних вод у Закарпатській області складає 1125,11 тис.м3/добу. 

Розвідані експлуатаційні запаси питних підземних вод становлять: 
–  для м. Ужгород - 65,0 тис.м3/добу;  
–  для м. Берегово – 40,0 тис.м3/добу;  
–  для м. Мукачево – 50,0 тис.м3/добу;  
–  для м. Хуст – 27,36 тис.м3/добу;  
–  для м. Чоп - 6,48 тис.м3/добу. 

В рівнинній частині області ресурси підземних вод значно перевищують 
обсяги їх можливого використання. В гірській частині Закарпаття, особливо на 
територіях з водонепроникними флішовими породами, ресурси питних 
підземних вод незначні. У зв’язку з цим перспективним для централізованого 
забезпечення населення якісною водою є гірські потічки на залісених ділянках 
за межами населених пунктів. 

У 2020 році основними водокористувачами області забрано із природних 
водних об'єктів 46,632 млн. м3 води (на 17 % більше, ніж за попередній рік) та 
скинуто всього 38,134 млн. м3 зворотних вод (на 2,5 % менше, ніж у 2019 р.). У 
2020 р. показник використання свіжої води у всіх галузях становив 
27,648 млн. м3. Споживання свіжої води у 2020 році порівняно з 2019 р. 
зменшилось на 6,14 %.  

Найбільше використано води на побутово-питні потреби – 11,838 млн. м3. 
На сільськогосподарські потреби використано 0,029 млн. м3, на виробничі – 
3,660 млн. м3. Використання свіжої води за рік на одного мешканця склало 
23,497 м3 (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.6. Використання свіжої води на різні потреби Закарпатської області, 

млн. м3 
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За період 2000-2020 роки спостерігається суттєве зменшення забору та 
використання води (загальний забір води у 2020 р. становив всього 29,74 % 
забору води у 2000 р.). Використання води на побутово-питні потреби 
скоротилося на 64,54%, на сільськогосподарські потреби – на 99,86 %. У 2020 
році спостерігається зменшення використання води на виробничі потреби у 
порівнянні з 2000 роком (на 33,09 %). Спостерігається тенденція збільшення 
показників втрати води при транспортуванні. Якщо у 2000 р. вони становили 
7,834 млн. м3, то у 2020 р. цей показник становив 9,816 млн. м3. Великий обсяг 
втрат води обумовлений застарілими мережами водопостачання, які 
потребують невідкладного ремонту та переоснащення. 

У 2020 році відбулось збільшення об’єму скиду забруднених стічних вод у 
поверхневі водойми. У 2019 р. було скинуто 2,63 млн. м3 недостатньо 
очищених та неочищених зворотних вод, у 2020 р. – 3,532 млн. м3 (на 34,3 % 
більше). 

Найбільшими споживачами води є підприємства житлово-комунального 
господарства області (41,41 % від загального використання води в області) та 
сільського господарства (40,31 % від загального водоспоживання). Щодо 
повного водоспоживання за обсягом використання свіжої води найменшим 
водокористувачем області є промисловість, на яку припадає 4,88 % загального 
об’єму. Це пояснюється суттєвим скороченням промислового виробництва в 
області. У галузі сільського господарства області водні ресурси 
використовуються у двох основних напрямках: сільськогосподарське 
водопостачання та рибне господарство. 

Технічний стан систем сільськогосподарського водопостачання в цілому 
перебуває на незадовільному рівні. Значна кількість існуючих водопроводів 
побудована без проектів або з великими відхиленнями від них. Велика частина 
мереж за своїм технічним станом вимагає заміни, потребують модернізації 
споруди. З погляду санітарно-гігієнічної надійності більшість сільських 
водопроводів не відповідають нормативним вимогам. 

Спорудами механічної очистки обладнані в більшості підприємства 
харчової промисловості (переробка овочів та фруктів). 

Є підприємства, які обладнані очисними спорудами механічної та 
біологічної очистки, але скидів зворотних вод безпосередньо у поверхневі 
водойми не здійснюють. Всі автозаправні станції на території області обладнані 
очисними спорудами забруднених дощових стоків (брудовідстійниками та 
бензомаслоуловлювачами). На території частини АЗС встановлені також очисні 
споруди глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод. 

У 2020 році в поверхневі водойми області скинуто 3,259 млн. м3 
недостатньо очищених та 0,273 млн. м3 неочищених стічних вод. Загальний 
об’єм скинутих у поверхневі водойми забруднених стічних вод становить 
3,532 млн. м3, що на 25,54 % більше в порівнянні з 2019 роком. Частка 
забруднених (недостатньо очищених та неочищених) стічних вод в загальному 
скиді складає 9,26 %. 
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Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм і надалі залишаються 
об’єкти житлово-комунальних підприємств області. 

Із існуючих каналізаційних очисних споруд комунальних підприємств 93% 
потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможностіта 
впровадження нових технологій очищення стічних вод. 

Земля 
Земельний фонд області за даними Головного управління Держгеокадастру 

у Закарпатській області (станом на 01.01.2016 р.) складає 1275,3 тис. га або 
2,1% від території України. Із загальної площі земель 36,8 % становлять землі 
сільськогосподарського призначення, 56,8 % – лісові угіддя, 3,7 % території 
краю забудовано, 1,4 % земель знаходиться під водою, 1,2 % відкритті землі та 
0,1 % – відкриті заболочені землі (рис.3.7). 

У результаті перерозподілу земельних ресурсів у державній власності 
залишилося 77,2 % земель, передано у власність – 22,5 %. 

Основними власниками землі та землекористувачами є лісогосподарські 
підприємства, яким надано 40,2 % земельного фонду, громадяни, яким надано 
29,3 % земельного фонду, 3,7 % земельного фонду належить 
сільськогосподарським підприємствам, 6,3 % земель належить організаціям, 
установам природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико- 
культурного призначення, 1,1 % – промисловим та іншим підприємствам, 2,6 % 
– закладам, установам, організаціям, 0,9 % – водогосподарським 
підприємствам, 0,8 % військовим частинам та організаціям і установам 
Міністерства оборони, 15,1 % земельного фонду складають землі запасу. 

Із 1275,3 тис. га земельного фонду області 469,2 тис.га займають землі 
сільськогосподарського призначення, до числа яких входять 451,0 тис. га 
сільгоспугідь, 200,2 тис. га з яких рілля. 

 

 
Рис. 3.7. Розподіл земельного фонду Закарпатської області 

 
Аналізуючи фактори, які впливають на ґрунтоутворюючі процеси на 

території області, слід відзначити, що за геоморфологічними і кліматичними 

землі 
сільськогосподарського 
призначення 

лісові угіддя 

забудовані території 

землі, що знаходяться під 
водою 

відкриті землі 
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показниками ґрунти Закарпаття можна вважати як об’єктом ерозії, так і 
періодичного перезволоження. За останні роки внаслідок порушення 
екологічно допустимих співвідношень площ ріллі, природних угідь та лісових 
ресурсів в області почастішали весняні і осінні паводки, які посилюють 
деградацію родючості земель області. 

Утворення та поводження з відходами 
За даними Головного управління статистики у Закарпатській області 

протягом 2020 року утворилось 145,0 тис. т відходів І-ІV класів небезпеки, в 
тому числі І-ІІІ класів небезпеки – 1,3 тис. т. 

Із загальної кількості утворених відходів спалено – 3,2 тис. т, утилізовано, 
0,26 тис. т та видалено у спеціально відведені місця – 161,0 тис. т. 

За основними групами відходів у 2020 році найбільш питому вагу, із 
загального обсягу утворених відходів, становили побутові та подібні відходи – 
133,8 тис. т або 92,3 %; деревні відходи – 5,6 тис. т або 3,8 %; скляні відходи – 
0,1 тис. т або 0,007 %; паперові та картонні відходи – 2,0 тис. т або 1,4 %; 
пластикові відходи – 0,9 або 0,6 %; текстильні відходи – 0,6 тис. т або 0,4 %.  

Утворення відходів усіх класів небезпеки у розрахунку на 1 особу склало 
0,01 т, а на 1 км2 – 1,1 т. 

На початок 2021 року на територіях підприємств накопичено 5486 тонн 
відходів І-ІV класів небезпеки (табл.3.6), з яких найбільше накопичення 
припадає на відходи ІV класу небезпеки (99 % від загального обсягу 
накопичених відходів). 

Таблиця 3.6 
Утворення відходів за класами небезпеки 

 
№ з/п Показник 

Одиниця 
виміру Кількість 

1 Суб’єкти підприємницької діяльності, 
виробнича діяльність яких пов’язана з 
утворенням відходів 

од. 195 

2 Накопичено небезпечних відходів, усього т 5486 
 У тому числі:   

3 відходи 1 класу небезпеки т 0,57 
4 відходи 2 класу небезпеки т 32,5 
5 відходи 3 класу небезпеки т 21,0 
6 відходи 4 класу небезпеки т 5431 

 
Відходи І-го класу небезпеки (відпрацьовані люмінесцентні лампи, 

суміші газів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) 
речовинами) передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію 
Мінприроди України на здійснення операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами. 

Відходи ІІ-го класу небезпеки – відпрацьовані свинцеві акумулятори, 
моторні мастила, некондиційні розчинники, залишки лаків, фарб, чорнил, 
відходи виробництва хімічної продукції, тощо. 

Відходи ІІІ-го класу небезпеки – промаслені тирса та ґрунт, матеріали 
фільтрувальні забруднені, промаслене ганчір’я, рідини мастильно- 
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охолоджувальні, які містять галогени, відходи, що утворюються в процесі 
надання послуг з охорони здоров’я людей та ветеринарних і (чи) від пов’язаних 
з цим дослідних робіт. 

Відходи ІV-го класу небезпеки – відходи гірських порід, відходи 
деревообробки, металобрухт, шини відпрацьовані, склобій, макулатура, 
полімери, побутові відходи та ін. 

В м. Мукачево та Мукачівському районі за 2020 рік утворилося 36 098,8 т 
та 1832,7 т відходів I-IV класів небезпеки, I-III класів небезпеки – 394,5 т та 6,8 
т відповідно.  

На території області централізований збір та видалення твердих 
побутових відходів здійснює 42 спеціалізованих підприємств, найбільші з яких: 
ТОВ «АВЕ Ужгород», ТОВ «ABE Виноградово», ТОВ «АВЕ Мукачево» та 
ТОВ «Берег Вертікал». Даними суб’єктами господарювання здійснюється 
централізований збір та вивезення із 181 населеного пункту області. 

На території області збір відходів, що не підлягають видаленню на 
сміттєзвалища (люмінесцентні та ртутні лампи, чорний та кольоровий 
металобрухт, свинцеві акумулятори, відходи пластмаси, поліетилену, склобою, 
макулатури) здійснюється 50 суб’єктами господарювання. 

У с. Яноші Берегівського району продовжується будівництво заводу із 
сортування та механічної переробки твердих побутових відходів потужністю 
20-30 тис. т/рік, що дасть можливість переробити 70% від загальної кількості 
ТПВ, які утворюються в районі. Відсоток готовності об’єкту становить біля 
20 %. 

Будівництво сміттєпереробного комплексу заплановане в с. Сусково, 
Мукачівського району. Потужність даного об’єкту становитиме 20 т/год. 

Також будівництво сміттєспалювального заводу заплановано у 
м. Мукачево, вул. Крилова на земельній ділянці площею 1,55 га. 

В Іршавському районі вирішується питання щодо будівництва 
сортувальної дільниці та впровадження роздільного збирання ТПВ. 

Однією з проблем побудови нових полігонів для збирання і перероблення 
ТПВ, а також заводів по утилізації ТПВ на Закарпатті є малоземелля. В гірських 
районах практично неможливо знайти такі земельні ділянки, які б відповідали 
будівельним і санітарним нормам для такого будівництва. При плануванні 
схеми очистки області передбачається вивезення ТПВ з гірських населених 
пунктів в низинні, що викликає додаткову соціальну напругу серед населення 
цих районів. 

Згідно з даними Головного управління статистики, в області функціонує 1 
установка для утилізації відходів, 24 установки для спалювання відходів з 
метою отримання енергії, 5 установок для спалювання відходів з метою 
теплового перероблення, 35 інших установок для видалення (крім спалювання) 
відходів. 

В м. Мукачево знаходиться 1 полігон твердих побутових відходів площею 
9,4 га, в Мукачівському районі розміщено 5 сміттєзвалищ площею 3,5 га. 
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Населення регіону та стан його здоров’я 
В м. Мукачево впродовж останніх років спостерігається скорочення 

чисельності населення, що пов’язано із специфікою демографічних процесів, 
погіршення показників здоров’я, зниження матеріального доброботу та виїздом 
населення на постійме місце проживання в Угорщину. 

Демографічні показники та здоров’я населення є чутливими показниками, 
які відображають зміни в якості навколишнього природного середовища. 
Чисельні дані свідчать про те, що в екологічно несприятливих районах 
реєструється збільшення рівня смертності та захворюваності населення, при 
цьому відстежується певний зв’язок з екологічними особливостями району. 

Динаміка захворюваності населення в м. Мукачево та Мукачівському 
районі представлена на таблиці  3.7. 

Таблиця 3.7 
Рівень захворюваності населення у м. Мукачево та Мукачівському 

районі (на 100 тис. дорослого населення) 
 

Адміністративна 
територія 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

м. Мукачево та 
Мукачівський район 

38363,8 36574,2 34385,4 

 
Як бачимо з рисунка, захворюваність населення на всі хвороби у 

м. Мукачево та Мукачівському районі становить 34358,4/100 тис. населення . 
Зміна вікової структури населення, зниження якості та тривалості життя є 

наслідком економічних, соціальних та екологічних факторів, серед яких 
забруднення навколишнього природного середовища займає провідне місце. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування 
можна характеризувати як задовільний, чому сприяє значна кількість зелених 
насаджень навколо території проектування (дерева та чагарники на прилеглих 
територіях). 

 
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, 
які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території 

з природоохоронним статусом 
 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки Проекту корегування 
детального плану території під розташування секційної житлової забудови та 
громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування по вул. 
Ужгородській 165, в м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці 
пл. 1,9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408) визначено наступні екологічні 
проблеми Мукачівського району: 
– низький рівень екологічної свідомості та екологічної культури громадян; 
– експлуатація технічно-застарілого автомобільного парку та устаткування; 
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– відсутність організованої постійної в часі системи моніторингу за всіма 
складовими НПС; 
– збільшення кількості утворення ТПВ; 
– незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів (ТПВ); 
– відсутність підприємтсв з переробки ТПВ; 
– недостатня ефективність роботи очисних споруд; 
– низький рівень використання альтернативних та відновлюваних джерел 
енергії; 
– відсутність системи та інфраструктури збору та сортування твердих 
побутових відходів; 
– збільшення навантаження на інженерні мережі. 

У проекті детального плану території враховані всі наявні екологічні 
проблеми земельної ділянки та запропонована найбільш екологічно та 
економічно вигідна її територіально-планувальна організація та подальше 
використання. 

При плануванні та забудові проектованої території передбачено ряд 
заходів по раціональному використанню природних ресурсів, охороні 
атмосфери, водних об'єктів та грунту від забруднення, захисту від шуму, 
вібрації, електричних та магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки, 
санітарному очищенню території та благоустрою території. 

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням 
екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території. При 
розробці ДПТ передбачається благоустрій в межах проектованої території з 
влаштуванням твердого покриття проїздів та підходів до будівель, місць 
паркування автотранспорту. 

Територію слід забезпечити зовнішнім освітленням з використанням 
сучасних енергозберігаючих світильників. Вільну від замощення та забудови 
територію слід озеленити за допомогою газонів, посадки декоративних кущів та 
дерев. Встановлення огородження проводити виключно в межах відведених 
ділянок з дотримання правил благоустрою населеного пункту. 

Оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності містобудівної 
документації на складові довкілля відповідно до контрольного переліку 
наведена у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 

№ Чи може реалізація 
планованої діяльності 

спричинити: 

Очікування впливу Пом’якшення 
існуючої 
ситуації Так Ймовірно Ні 

Повітря  

1.  
 

Збільшення викидів  
забруднюючих речовин 
від стаціонарних 
джерел? 

 +   
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2.  
Збільшення викидів  
забруднюючих речовин 
від пересувних джерел? 

+    

3.  Погіршення якості  
атмосферного повітря?   +  

4.  
Появу джерел 
неприємних  
запахів? 

 +   

5.  

Зміни повітряних 
потоків,  
вологості, температури 
або ж будь-які локальні 
чи регіональні зміни 
клімату? 

  +  

Водні ресурси 

6.  
Збільшення обсягів 
скидів у поверхневі 
води? 

  -  

7.  

Будь-які зміни якості 
поверхневих вод 
(зокрема таких 
показників як  
температура, 
розчинений  кисень, 
прозорість, але не 
обмежуючись ними)? 

  +  

8.  
Збільшення скидання  
шахтних і кар’єрних вод 
у водні об’єкти? 

  +  

9.  

Значне зменшення 
кількості вод, що 
використовуються для 
водопостачання 
населенню? 

  +  

10.  

Збільшення 
навантаження на 
каналізаційні системи та 
погіршення якості 
очистки стічних вод? 

 +   

11.  

Появу загроз для людей 
і матеріальних об’єктів, 
пов’язаних з водою 
(зокрема таких, як 
паводки або 
підтоплення)? 

  +  

12.  Зміни напрямів і 
швидкості течії   +  
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поверхневих вод або 
зміни обсягів води будь-
якого поверхневого 
водного об’єкта? 

13.  
Порушення 
гідрологічного та 
гідрохімічного режиму 
малих річок регіону? 

  +  

14.  
Зміни напряму або 
швидкості потоків 
підземних вод? 

  +  

15.  

Зміни обсягів підземних 
вод (шляхом відбору чи 
скидів або шляхом 
порушення водоносних 
горизонтів)? 

  +  

16.  Забруднення підземних  
водоносних горизонтів?  +   

Відходи 

17.  
Збільшення кількості  
утворюваних твердих 
побутових відходів? 

+    

18.  

Збільшення кількості  
утворюваних чи  
накопичених 
промислових  відходів 
IV класу небезпеки? 

  +  

19.  
Збільшення кількості  
відходів I-III класу 
небезпеки? 

  +  

20.  
Спорудження еколого-  
небезпечних об’єктів  
поводження з 
відходами? 

  +  

21.  
Утворення або 
накопичення 
радіоактивних відходів? 

  +  

Земельні ресурси 

22.  
Порушення, 
переміщення,  
ущільнення ґрунтового  
шару? 

+    

23.  
Будь-яке посилення 
вітрової або водної 
ерозії ґрунтів? 

  +  

24.  Зміни в топографії або в 
характеристиках   +  
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рельєфу? 

25.  

Появу таких загроз, як  
землетруси, зсуви, 
селеві  
потоки, провали землі та 
інші подібні загрози 
через нестабільність 
літогенної  основи або 
зміни геологічної 
структури? 

  +  

26.  

Суттєві зміни в 
структурі земельного 
фонду, чинній або 
планованій практиці 
використання земель? 

  +  

27.  

Виникнення конфліктів 
між ухваленнями цілями 
документа державного  
планування та цілями  
місцевих громад? 

  +  

Біорізноманіття та рекреація 

28.  

Негативний вплив на 
об’єкти природно-
заповідного фонду 
(зменшення площ, 
початок небезпечної 
діяльності у 
безпосередній 
близькості або на їх 
території тощо)? 

  +  

29.  

Зміни у кількості видів 
рослин або тварин, їхній 
чисельності або 
територіальному 
представництві? 

  +  

30.  
Збільшення площ 
зернових культур або  
сільськогосподарських 
угідь в цілому? 

  +  

31.  
Порушення або 
деградацію середовищ 
існування диких видів 
тварин? 

  +  

32.  
Будь-який вплив на 
кількість і якість 
наявних рекреаційних 
можливостей? 

  +  
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33.  
Будь-який вплив на 
наявні об’єкти історико-
культурної спадщини? 

  +  

34.  

Інші негативні впливи 
на естетичні показники 
об’єктів довкілля 
(перепони для 
публічного огляду 
мальовничих краєвидів, 
появу естетично 
прийнятих місць, 
руйнування пам’ятників  
природи тощо)? 

  +  

Населення та інфраструктура 

35.  

Зміни в локалізації,  
розміщенні, щільності, 
та зростанні кількості  
населення будь-якої 
території? 

  +  

36.  
Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом 
або виникнення нових 
потреб у житлі? 

  +  

37.  

Суттєвий вплив на 
нинішню транспортну 
систему? Зміни в 
структурі транспортних 
потоків? 

  +  

38.  

Необхідність 
будівництва  
нових об’єктів для  
забезпечення 
транспортних  
сполучень? 

  +  

39.  
Потреби нових або 
суттєвий вплив на 
наявні комунальні 
послуги? 

 +  + 

40.  
Появу будь-яких 
реальних  
або потенційних загроз 
для здоров’я людей? 

  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41.  
Послаблення правових і  
економічних механізмів  
контролю в галузі 
екологічної безпеки? 

  +  
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42.  
Погіршення 
екологічного  
моніторингу? 

  +  

43.  

Усунення наявних  
механізмів впливу 
органів місцевого 
самоврядування  на 
процеси техногенного 
навантаження? 

  +  

44.  
Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних  
галузей виробництва? 

  +  

Інше 

45.  

Підвищення рівня  
використання будь-
якого  
виду природних 
ресурсів? 

  +  

46.  
Суттєве вилучення 
будь-якого 
невідновлюваного 
ресурсу? 

  +  

47.  
Збільшення споживання  
значних обсягів палива 
або енергії? 

  +  

48.  
Суттєве порушення 
якості  
природного 
середовища? 

  +  

49.  

Появу можливостей  
досягнення 
короткотермінових 
цілей, які 
ускладнюватимуть  
досягнення 
довготривалих  
цілей у майбутньому? 

  +  

50.  

Такі впливи на довкілля 
або здоров’я людей, які 
самі по собі будуть не 
значними, але у 
сукупності  можуть 
викликати значний  
негативний екологічний 
ефект, що матиме 
значний негативний 
прямий або 

  +  
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опосередкований вплив 
на добробут людей? 

 
Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів шкідливих речовин, 

забруднення повітряного середовища, шумового, світлового, теплового та 
радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих робіт та 
провадження планованої діяльності наведено у табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 
Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу 

Сфери охорони 
довкілля 

Можливі наслідки виконання ДДП 

 
 
 
 
 

Повітряне 
середовище 

Очікується забруднення атмосферного повітря 
продуктами згорання палива від проїзду 
автотранспорту по території планування, будівельної 
техніки, фарбувальними та зварювальними роботами, 
що утворюються при споруджені об’єктів. 
Дані речовини будуть утворюватися в незначних 
кількостях без перевищень норм ГДК. 
Після завершення будівельних робіт перелічені 
джерела викиду припинять існування. 
При експлуатації об’єкта проектування можливе 
утворення викидів в атмосферне повітря при 
використання газових котлів індивідуального 
опалення: оксиди вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні та 
інші.  
Внаслідок роботи двигунів внутрішнього згорання, під 
час паркування автомобілів в підземному паркінгу в 
атмосферне повітря будуть викидатися вуглецю оксид, 
вуглецю діоксид, діазоту оксид, азоту діоксид, 
вуглеводні граничні С12-С19, суспендовані тверді 
частинки недиференційовані за складом (сажа), сірки 
діоксид, аміак, метан, бенз(а)пірен. 
Вищеперераховані речовини будуть утворюватися в 
незначних  кількостях, перевищень нормативів ГДК не 
передбачається. 

 

 

 

Водне середовище 

Будівельні роботи можуть бути джерелом 
забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок 
випадкового викиду забруднювальних речовин, що 
будуть використовуватись на будівельному 
майданчику. 
Водопостачання та водовідведення проектованого 
об’єкта буде відбуватись згідно проектних рішень. У 
випадку технічної несправності каналізаційної мережі 
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можливим є забруднення водного середовища. 
Створення додаткових впливів на водне середовище 
не передбачається. 

 

 

 

Ґрунтове 
середовище 

Вплив здійснюватиметься при інженерній підготовці 
території, прокладанні комунікацій, будівництві 
очисних споруд каналізації господарсько-побутових 
стоків. 
При будівництві об’єктів можливе тимчасове 
складування будівельних відходів та залишків 
матеріалів. 
Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під 
час будівництва та руху транспортних засобів. 
Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час 
проведення будівельних робіт є просипи сипучих 
матеріалів при розвантажувально-навантажувальних 
та перевантажувальних роботах, випадкові проливи 
дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної 
суміші. 
Потенційними джерелами забруднення ґрунтового 
середовища при експлуатації об’єкта проектування є 
накопичення твердих побутових відходів, ущільнення 
та порушення грунтового покриву. 

 
 
 

Акустичний вплив 

Шумове забруднення буде спричинене насамперед 
роботою будівельної техніки та матиме тимчасовий 
характер. При експлуатації проектованого об’єкта шум 
створюватиметься внаслідок проїзду автотранспорту 
Встановлені допустимі норми ГДК перевищуватись не 
будуть. 

Світлове, теплове 
та радіаційне 
забруднення 

Світлового та радіаційного забруднення не 
передбачається.  

 
 
 
 

Флора та фауна 

Даний об’єкт не порушує умови існування видового та 
популяційного різноманіття рослинного і тваринного 
світу. Планова діяльність не порушить сформоване 
середовище проживання тварин.  
Під час інженерної підготовки території будівництва 
та обслуговування проектованих об’єктів буде 
здійснюватися видалення зелених насаджень згідно 
законодавчих та нормативних вимог відповідно до 
проекту на підставі дозвільних документів. 

Геологічне 
середовище 

Можливий вплив інженерно-господарської діяльності 
при розробці будівельного майданчика, влаштуванні 
фундаменту. 
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Технологічні 
Ризики / аварії що 
можуть вплинути 

на здоров’я 
населення 

Інженерна підготовка території повинна 
здійснюватися згідно ДБН де визначено можливі 
ризики та шляхи їх усунення. Додаткового впливу на 
стан здоров’я населення безпосередньо планова 
діяльність не створюватиме. 

Отже, передбачаються викиди шкідливих речовин в навколишнє природне 
середовище у вигляді продуктів згорання палива від проїзду автотранспорту, 
роботи будівельної техніки та зварювальними аерозолями, що утворюються при 
проведенні відповідних робіт. Ці викиди класифікуються як неорганізовані 
джерела викидів, які будуть існувати тільки на період будівництва та не 
перевищуватимуть нори ГДК. Змін мікроклімату в результаті планової 
діяльності не очікуєтьсч, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні 
значні виділення теплоти, вологи та інертних газів. Проектом не передбачено 
встановлення на об’єктах обладнання, яке могло б бути джерелом іонізуючого 
чи електромагнітног забруднення, випромінювання та опромінення. Важливим 
ланцюжком в охороні навколишнього природного середовища є утилізація 
відходів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Планова 
діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат, чутливість діяльності до 
зміни клімату не очікується. Оскільки нормативні значення ГДК не будуть 
перевищуватися. 

Вплив на рослинний покрив можливий внаслідок механічних порушень 
території в зоні проведення будівельних робіт, порушень грунтового покриву. 
Необхідно забезпечити дотримання природоохоронних заходів та екологічних 
вимог: облаштування благоустрою та озеленення території. Проектним 
рішенням не порушено соціальне та техногенне середовище, система 
комунікацій, транспортних та пішохідних зв’язків. Освоєння території повинно 
відбуватися з дотриманням природоохоронних заходів. 

Вплив на матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину не передбачається, так як в районі обстеження вони 
відсутні. 

Зважаючи на географічне розташування ділянки проектування, 
транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля 
транскордонних територій, у тому числі для здоров’я населення, не очікуються. 

Проїзди та пішохідні доріжки необхідно облаштовувати з твердим 
покриттям. З проїзної частини необхідно організувати поверхневий стік. 
Асфальтобетонне покриття проїздів, доріжок і майданчиків запобігає 
забрудненню підземних вод. 

Роботи, пов’язані з реалізацією об’єкта можуть спричинити незначне 
підвищення шумових рівнів. Такий вплив буде мати тимчасовий локальний 
характер і не призведе до значного шумового та вібраційного забруднення. При 
експлуатації об’єкта шумовий вплив буде створюватись лише внаслідок проїзду 
автотранспорту. Допустимі рівні та значення вібрації у приміщеннях житлових 
будинків не повинні викликати порушення цілісності огороджувальних 
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конструкцій будівель протягом терміну їх експлуатації і повинні відповідати 
вимогам ДСП 173-96 та ДБН В.1.1-312. 

Негативний вплив на водне середовище при експлуатації об’єкта не 
передбачається. Забезпечення будівель інженерними мережами 
здійснюватиметься від інженерних мереж міста згідно з розроблення окремих 
технічних висновків, погодженнями служб та технічними умовами на 
підключення до інженерних мереж. Водоохоронні зони визначаються 
спеціально розробленими проектами. Приведення до нормативних вимог стану 
доріг та проїздів з влаштуванням дорожнього полотна, мощення тротуарів 
бруківкою та організацією відведення стічних вод з попередньою їх очисткою 
перед скиданням у відкриті водойми. 

Вплив на ґрунтове середовище можливий внаслідок трансформації ґрунтів 
під час руху транспортних засобів на етапі реалізації та експлуатації об’єкта. 
Також грунтове середовище зазнає змін під час під’єднання території 
проектування до інженерних мереж. Можливе забруднення грунту внаслідок 
пролиття паливно –мастильних речовин від автомобільного транспорту. 
Забрудненням слугуватиме тимчасове складування будівельних відходів та 
матеріалів під час спорудження будівництва. Обов’язковим є дотримання меж 
території, відведеної для будівництва. Вертикальним плануванням території 
передбачено використання ділянки з максимальним збереженням існуючого 
рельєфу. Родючий шар грунту, який знімається при будівництві фундаментів, 
прокладанні комунікацій необхідно використати при рекультивації, відновленні 
благоустрою для формування газонів, квітників. При розробці заходів по 
охороні навколишнього середовища необхідно забезпечити зменшення 
шкідливих викидів в атмосферу, у водні джерела та грунти шляхом 
використання прогресивних технологій, замощення площадок та проїздів. 

Оскільки документ державного планування розроблений з урахуванням 
природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей 
прилеглої території, то негативних впливів на водне середовище, порушення 
гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних 
ресурсів, погіршення стану вод та деградації угрупувань водних організмів, 
надходження у водне середовище забруднюючих речовин не передбачається. 

В зоні проектованої ділянки території з природоохоронним статусом 
відсутні. Найближчі об’єкти природно-заповідного фонду наступні. 

На відстані 18 км від проектованого об’єкта: 
Парк санаторію «Карпати»– пам'ятка садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення. Розташований на території санаторію 
«Карпати», що біля села Карпати Мукачівського району Закарпатської області. 

Площа парку 19 га. Закладений у 1848 році у ландшафтному стилі з цінних 
декоративних порід рослин, має наукове значення. 

В парку зростає понад 50 видів цінних і декоративних рослин, таких як: 
сосна Веймутова, бук пурпуролистий, гліцинія китайська, аристолохія, оцтове 
дерево, сосна австрійська, сосна кедрова, дуб європейський, тюльпанне дерево 
американське, самшит вічнозелений, ялина та інші. 
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На відстані 23 км від проектованого об’єкта: 
Синяк – регіональний ландшафтний парк в Україні. Розташований в 

окоцях села Синяк Мукачівського району Закарпатської області. Створений 
згідно з Рішенням Закарпатської обласної ради від 26 травня 2011 року за № 
229 «Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого значення 
«Синяк»». 

Площа парку – 4,631,2918 га. Площа всесезонного туристичного 
комплексу «Синяк» 350,0 га. На території парку перебуває доволі вразлива 
екосистема, що потребує захисту. Тут трапляється 10 видів риб, з яких чотири 
занесені до Червоної книги України: (2009) прісноводна мінога карпатська, 
марена звичайна, марена дунайсько-дністровська, минь річковий. Серед ссавців 
до Червоної книги України занесено 16 видів, зокрема, рясоніжка мала, кіт 
лісовий, видри, підковик малий, підковик великий, Нічниця довговуха, 
широковух звичайний. На масиві Вулканічного хребта утримують оленя 
благородного, сарни. 

На теренах парку збереглись природні букові, дубові ліси зі значною 
часткою пралісів, грабові діброви, де наявні асоціації з трав'янистих рослин, 
включених до Червоної книги України, Регіонального червоного списку. 

На відстані 28 км від проектованого об’єкта: 
ВисокийКамінь – комплексна пам'ятка природи загальнодержавного 

значення в Україні. Розташована на північ від села Підполоззя Воловецького 
району Закарпатської області, неподалік від місця впадіння річки Жденівки до 
Латориці. 

Площа – 22 га. Статус присвоєно згідно з рішенням облвиконкому від 
25.07.1972 року № 243, розп. РМ УРСР від 14.10.1975 року № 780–р, ріш. ОВК 
від 23.10.1984 року № 253. Перебуває у віданні ДП «Воловецьке ЛГ» 
(Підполозянське лісництво, кв. 14, вид. 2, 3; Нижньоворітське лісництво, кв. 13, 
вид. 6, 7, 10, 11). 

Статус присвоєно для збереження ділянки лісу з насадженнями дуба 
скельного на висоті 840 м, на схилах гори Високий Камінь. Серед лісу височать 
кілька стрімких скель, з яких відкривається чудовий краєвид на долину 
Латориці й навколишні гори. 

Пам'ятка природи має наукове, природоохоронне та пізнавально-естетичне 
значення. 

На відстані 30 км від проектованого об’єкта: 
Великодобронський заказник – загальнозоологічний заказник 

загальнодержавного значення в Україні. Розташований у межах Ужгородського 
та Мукачівського районів Закарпатської області, в околицях села Велика 
Добронь. 

Площа 1736 га. Статус даний згідно з рішенням облвиконкому від 
25.07.1972 року № 243, постанови РМ УРСР від 28.10.1974 року № 500, 
рішенням облвиконкому від 23.10.1984 року № 253. Перебуває у віданні ДП 
«Ужгородське ЛГ» (Великодобронському л-во, кв. 1-24). 
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У заплаві річки Латориці та її приток охороняється масив дубово-
ясеневого лісу, який є місцем оселення різних видів тварин та птахів, як-от: 
сарна європейська, свиня дика, вивірка лісова, норка європейська, борсук, 
ондатра, фазан, куріпка сіра, чапля сіра та інші. Трапляються також кіт лісовий, 
занесений до Червоної книги України. 

Заказник є місцем постійного гніздування та концентрації під час 
перельотів значної кількості водоплавних птахів, серед яких – пугач, журавель 
сірий, змієїд, лелека чорний, занесені до Червоної книги України. 

З рослин трапляються рябчик шаховий, водяний горіх плаваючий, занесені 
до Червоної книги України. 

Заказник входить до складу Регіонального ландшафтного парку 
«Притисянський». 

Атак (Урочище Атак) – ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного 
значення в Україні. Розташована в межах Берегівського району Закарпатської 
області, на північ від села Квасово. 

Площа – 52 га. Статус присвоєно згідно з рішенням облвиконкому від 
25.07.1972 року № 243, Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 року № 780–р, Ріш ОВК 
від 23.10.1984 року № 253. Підпорядкована ДП «Берегівське лісове 
господарство» (Боржавське лісництво №2, кв. 21, вид. 2, 7, 14). 

В урочищі Атак охороняється дубово-ясенева діброва на правобережній 
заплаві річки Боржави. Деякі дерева в лісі мають висоту понад 40 м. Тут також 
зростають рідкісні рослини: марсилія чотирилиста, рябчик великий, беладонна 
лікарська, коручка ельбська, а також пізньоцвіт осінній, сосюрея різноколірна, 
занесені до Червоної книги України. 

Ботанічна пам'ятка природи «Атак» входить до складу Регіонального 
ландшафтного парку «Притисянський». 

На відстані 40 км від проектованого об’єкта: 
Зачарований Край – національний парк в Україні. Розташований на 

території Іршавського району Закарпатської області. 
З 13 липня 2017 року ділянки НПП «Зачарований край» «Іршавка» 

(93,97 га) та «Великий Діл» (1164,16 га) входять у світову спадщину ЮНЕСКО 
як один з масивів Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи. 

Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-
дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу 
природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, 
щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та 
використання. 

У парку водяться такі рідкісні види тварин: карпатський благородний 
олень, європейська сарна, бурий ведмідь, дика свиня, європейський борсук, 
євразійська рись, лісовий кіт, європейський бобер, струмковий пструг. 

Зачарована Долина – геологічний заказник загальнодержавного значення в 
Україні. Розташований у межах Іршавської міської громади Хустського району 
Закарпатської області, на північ від села Ільниця. 
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Розташований на південних схилах хребта Великий Діл (частина 
Вулканічного хребта), неподалік від вершини Бужора. 

Площа заказника – 150 га. Статус присвоєно згідно з рішенням ОВК від 
25.07.1972 року № 243, ПРМ УРСР від 28.10.1974 року № 500, ПРМ УРСР від 
03.08.1978 року № 383, ріш. ОВК від 23.10.1984 року № 253, (входить до складу 
Національного природного парку «Зачарований Край» з вилученням). 
Перебуває у віданні НПП «Зачарований Край». 

Охороняється мальовниче міжгір'я у верхів'ї Смерекового потоку (Ялового 
потоку) з оригінальними кам'яними утвореннями. 

Ботанічний сад Ужгородського державного університету (Ужгородський 
ботанічний сад) – ботанічний сад загальнодержавного значення в Україна. 
Розташований у місті Ужгороді, на вулиці Івана Ольбрахта. Директор – Дмитро 
Сойма. 

Ботанічний сад заснований 28 листопада 1948 року, на місці, де існували 
два горіхово-фруктових сади – там росли 96 горіхів, а також інші дерева: 
яблуня, груша, черешня, вишня, алича, бузина, шипшина, ожина і верба. 

 В Ужгородському ботанічному саду є сотні незвичних для Закарпаття 
рослин: секвоядендрон гігантський (мамонтове дерево), клен цукровий, бамбук 
курильський, каштан їстівний, верба пані Матсуди, тополя бальзамічна, верба 
вавилонська, софора японська та інші. 

Всього в ботанічному саду зібрано 3 900 видів і сортів рослин відкритого 
ґрунту і 1 100 тепличних. 

На відстані 50 км від проектованого об’єкта: 
Притисянський регіональний природний парк – об'єкт природно-

заповідного фону Закарпатської області, регіональний ландшафтний парк. 
Розташований у межах Ужгородського, Мукачівського, Берегівського та 
Виноградівського районів Закарпатської області. 

Площа – 10330,66 га. Створений у 2009 році. 
Територія парку розташована переважно в межах Закарпатської низовини і 

простягається вздовж долини річки Тиса. Складається з трьох частин: 
міждамбовий простір Тиси, пониззя Латориці, де ще збереглися болота і ліси, а 
також пониззя Боржави. 

На цих територіях зосереджено надзвичайно високе біорізноманіття. 
Найціннішими є заплавні ліси, де збереглося 20% рідкісних видів Закарпаття. 
Зокрема в'язові-ясеневі діброви, в яких 10—20% становлять дерева 120–300 
річного віку. Більшість таких лісів перебуває на межі знищення і потребують 
охорони. 

Фауна надзвичайно різноманітна: зафіксовано до 74% видів ссавців 
Закарпаття, понад 60 видів денних метеликів, 160 видів водних жуків, 278 видів 
жуків-турунів, 12 видів земноводних та п'ять видів плазунів. У різні пори року 
тут трапляються від 158 до 192 видів птахів із 229 видів, які є на Закарпатті. 
Заплавний комплекс Боржави володіє третиною всіх кажанів України. Згідно з 
дослідженнями на територіях парку трапляються окремі види безхребетних, які 
є тільки в Закарпатській області. 
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На відстані 65-70 км від проектованого об’єкта: 
Карпатський біосферний заповідник – природоохоронна територія в 

Україні, біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований у межах 
Рахівського, Тячівського, Хустського та Берегівського (до 2020 
Виноградівського) районів Закарпатської області. 

Заповідник було створено з метою збереження унікальних для Європи 
ділянок дикої природи, серед яких особливо цінні букові праліси. Завданням 
заповідника є охорона і відновлення флори та фауни що зникають, в тому числі 
ендеміків української частини Карпат. 

Синевир – національний природний парк в Українських Карпатах, у межах 
Хустського району Закарпатської області. 

З 13 липня 2017 року ділянки НПП «Синевир» Дарвайка, Квасовець, 
Стримба і Вільшани входять у світову спадщину ЮНЕСКО як один з масивів 
Букових пралісів Карпат та інших регіонів Європи.  

Ужанський націона льний природний парк – національний природний парк 
в Україні. Розташований у межах Українських Карпат, на території 
Великоберезнянського району Закарпатської області. 

Створений у вересні 1999 року на основі заповідних об'єктів, які існували у 
верхів'ях річки Уж вже на початку XX століття. Зокрема, ще за часів Австро-
Угорщини в 1908 році з метою охорони пралісів тут були створені резервати 
«Стужиця» і «Тихий», котрі отримали свої назви від найближчих населених 
пунктів – сіл Стужиця та Тихий. 

Національний парк розташований на північному заході Закарпатській 
області і є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько-
польсько-словацького міжнародного біосферного резервату «Східні Карпати», 
який включено до Світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 
Ужанський НПП складається з п'яти природоохоронних науково-дослідних 
відділень і на сьогодні займає площу 39159 га, в тому числі 14,9 тис. га 
вилученої території. 

На сьогоднішній день є актуальним питання, що стосується виділення 
Смарагдової мережі на території України. 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 
включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 
Conservation Interest, ASCI). Мережа Емеральд проектується в державах, які є 
сторонами Бернської конвенції (всього 26 держав), у країнах Європейського 
Союзу на виконання Бернської конвенції створюється мережа «Natura 2000», 
яка проектується за аналогічними принципами, що і мережа Емеральд, але 
використовує юридичні і фінансові інструменти ЄС. 

Попередній перелік Смарагдових територій для України приймався в 2016 
році і на той час до неї включили передусім всі існуючі заповідники і 
національні природні парки (рис. 4.1). 

Загальна площа мережі до цього часу становила 5,8 млн га (9% площі 
суходолу України), але це не всюди дало результати, адже з них 3,6 млн га (5,7 
% площі суходолу України, або 57% від всієї площі Смарагдової мережі 
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України) складали території, які і без того мали охоронний статус. Ще 1% 
площі України (або 10% площі мережі) складали водосховища Дніпровського 
каскаду, що відіграють важливу роль в якості міграційного шляху перелітних 
птахів. Проте водна гладь водосховищ є маловідвідуваною і включення їх у 
Смарагдову мережу навряд чи було сильно відчутним. Отож лише 33% від 
Смарагдової мережі в Україні (2,5% площі України) в 2016 році стали 
територіями, для яких включення у мережу стало дійсною зміною: отриманням 
охоронного статусу. 

 
Рис. 4.1. Смарагдова мережа на території України 

 
В 2019 році до Смарагдової мережі України було додано 106 нових 

територій, площею 1,6 млн. га. Всі ці території є долинами річок, комплексами 
степових балок, боліт, дикими природними каньйонами. За незначним 
винятком, всі ці землі раніше не мали охоронного статусу. 

Відчутними є зміни на рівні окремих областей. Так, на Сумщині, 
Львівщині, Кіровоградщині та у Криму, Смарагдових територій стало в 
половину більше; на Сумщині і Донеччині їх площа подвоїлась, на Луганщині і 
Полтавщині – виросла в півтора рази, а на Харківщині їх стало вчетверо більше 
ніж було раніше. 

Всі ці території важливі для рідкісних у Європі видів та природних 
оселищ. Дуже важливо що чимало оселищ, наприклад більшість степових, 
охороняються переважно в Україні, адже абсолютна більшість країн, які є 
сторонами Бернської конвенції не мають степових територій. Степові поди, 
відслонення крейди та крейдяні бори були включені до Резолюції 4 за 
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пропозицією України, оскільки в інших країнах Європи, окрім Росії, ці типи 
оселищ відсутні. 

Сенс проектування об’єктів Смарагдової мережі полягає у наданні оцінки 
стану збереження оселищ та популяцій видів флори та фауни в масштабах всієї 
Європи. Передбачається, що мережа має охопити щонайменше 60% популяцій 
видів та площі оселищ згаданих резолюцій Конвенції. 

В перспективі, Смарагдова мережа буде інтегрована в систему територій 
Natura 2000, яка є аналогічною за процедурами та завданнями, але діє виключно 
в країнах Європейського Союзу. 

На території Мукачівського району не має об’єктів, що відносяться до 
Смарагдової мережі, проте є природоохоронні території, які в майбутньому 
можуть віднести до Смарагдової мережі (рис. 4.2). 

Зважаючи на географічне положення проектованої території, 
транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля 
транскордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 

Вплив на матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини відсутні. 

 

 
Рис. 4.2. Смарагдова мережа у м. Мукачево 

 

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 
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Переважний вид використання – території багатоквартирної житлової 
забудови.  

На території проектування передбачається розташування: 
- 9 багатоповерхових секцій житлових будинків (з них 4 секції 

п’типоверхових, 3 секції семиповерхових, 1 секція дев’ятиповерхова та 1 секції 
двоповерхова); 

- вбудовані заклади громадського призначення – одноповерхові та 
прибудовані – двоповерхові; 

- підземний паркінг під житловими будинками та внутрішньодворовим 
простором; 

- вулиці та проїзди. 
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та нормативно-правової бази України документ державного 
планування повинен враховувати ряд зобов’язань: 
– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 
ресурсів; 
– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для 
життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища; 
– проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності 
та цілісності природних об'єктів і комплексів; 
– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на 
основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, 
природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 
природного середовища; 
– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 
заходів об'єкта для виконання можливостей факторів позитивного впливу на 
охорону довкілля; 
– забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та 
самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»; 
– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 
діяльності на навколишнє природне середовище; 
– оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 
негативно впливають на екологічну ситуацію.  

Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо 
охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового 
середовища.  

Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях схем і 
проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів 
економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів 
території.  

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
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запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
державному та місцевому рівнях пов’язані з дотриманням ряду 
документів: 
– Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 
№ 385; 
– Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента 
України від 12 вересня 2015 року № 5/2015; 
– Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській 
області; 
– Програма енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 
2016 – 2020 роки; 
– Стратегія поводження з відходами в Закарпатській області на 15- річний 
період. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є : 
– Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до 
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-
VIII від 01.07.2015),  
– Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на 
навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується 
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 
20.03.2018). 

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища: 
– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище та санітарних нормативів; 
– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 
історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 
– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 
– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 
водопостачання і мінеральних вод тощо. 

Охорона та покращення навколишнього природного середовища 
забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система 
державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і 
благоустрою населених пунктів. 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій 
земельної ділянки на якій планується будівництво об’єктів.  

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 
рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 
санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 
забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій.  

Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового 
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середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення. 
Основні засади державної екологічної політики: 

– впровадження інструментів сталого (тобто виваженого) споживання 
природних ресурсів та виробництва; 
– вдосконалення системи кадастрів природних ресурсів, державної 
статистичної звітності з використання природних ресурсів та забруднення 
навколишнього природного середовища; 
– створення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за 
спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів 
з асиміляційним потенціалом; 
– зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема 
шляхом вдосконалення принципів формування екологічної мережі, її 
розширення та невиснажливого використання, а також збереження унікальних 
природних ландшафтів; 
– збереження і відновлення чисельності видів природної флори та фауни, в 
тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування, рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного та рослинного світу 
і типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні; 
– зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне 
середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у 
межах міст (зокрема, недопущення необґрунтованого знищення зелених 
насаджень у межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт, 
незаконного відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, 
під будівництво); 
– забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання 
рослинного світу України; 
– забезпечення сталого управління водними ресурсами за басейновим 
принципом; 
– забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану 
вражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації 
земель, підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і 
землекористувачів щодо проблем деградації земель; 
– стимулювання впровадження систем екологічного управління на 
підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, 
у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування; 
– впровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері. 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги у сфері 
охорони атмосферного повітря визначаються в Законі України «Про охорону 
атмосферного повітря» (2707-XII від 16.10.92). 

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним 
кодексом України (№ 214/95-ВР від 06.06.95) та іншими законодавчими актами, 
що були розроблені для забезпечення збереження, збалансованого й науково 
обґрунтованого використання та відновлення водних ресурсів, захисту водних 
ресурсів від забруднення.  
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Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом 
України «Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими 
актами, що були розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи 
мінімізації утворення відходів, зберігання й поводження з ними, запобігання та 
зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини від утворення, 
зберігання та поводження з відходами. 
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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 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 
оцінки документів державного планування» затверджених Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29, 
наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – будь які ймовірні 
наслідки для флори і фауни, біорізноманіття, грунту, клімату, повітря, води, 
безпеки життєдіяльності населення та взаємодії цих факторів. 

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

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

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

У результаті виконання корегування детального плану території під 
розташування секційної житлової забудови та громадських будівель і споруд, 
інших об’єктів загального користування по вул. Ужгородській 165, в м. 
Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці пл. 1,9427 га 
(к.н.2110400000:01:014:0408), значного негативного впливу для повітряного, 
геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища, флори та 
фауни здоров’я населення не передбачається. 

Ймовірність того, що планована діяльність буде мати кумулятивний 
характер впливу на довкілля та здоров’я населення є мінімальною, оскільки 
ризики накопичення шкідливого ефекту відсутні. 

Короткострокові наслідки будуть проявлятися внаслідок будівництва та 
підключенні до інженерних мереж багатоквартирних багатоповерхових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 
обслуговування. Основний вплив на ґрунтовий покрив буде спостерігатись при 
будівництві та буде мати короткочасний характер впливу, а також при русі 
транспортних засобів, що може спричинити порушення ґрунтового покриву. 

В процесі реалізації та експлуатації об’єкта планованої діяльності не 
передбачається значних виділень інертних газів, теплоти, вологи тощо, впливів 
на мікроклімат та клімат не очікується. Основним впливом на атмосферу є її 
запилення, забруднення викидами автотранспорту Проте їх кількість і 
короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території.  

Середньострокові та довгострокові наслідки (3-5, 10-15 років) можуть 
проявлятися у разі неправильного поводження з об’єктом проектування. 

Тимчасові наслідки – при виконанні підготовчих робіт вплив на 
компоненти навколишнього середовища матиме короткочасний та локальний 
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характер (викиди при роботі вантажного транспорту та спецтехніки, 
порушення, переміщення ґрунту). 

Постійні наслідки – викиди в атмосферне повітря забруднювальних 
речовин від автотранспорту, утворення твердих побутових відходів. 

Позитивні і негативні наслідки. В цілому, вплив проектованого об'єкта на 
соціальне середовище можна оцінити як позитивний, оскільки збільшиться 
кількість робочих місць та житлових будинків, покращиться економічна 
ситуація території, зменшиться площа занедбаних територій. 

Реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на соціально-
економічний розвиток території. 

Негативна сторона функціонування даного об’єкта – збільшення 
навантаження на дорогу внаслідок руху автотранспорту, збільшиться кількість 
виділення парникових газів та накопичення ТПВ. 

 
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування 

 
З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

детальному плані території передбачено виконати ряд планувальних та 
технічних заходів. Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути 
виконаний через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-
епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених 
державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони 
навколишнього середовища. 

З метою поліпшення навколишнього природного середовища, 
встановлюються охоронні зони від інженерних мереж. 

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування 
фундаментів, влаштування твердого покриття, проведення вертикального 
планування використовується для покращення родючості землі. 

Об’ємно-планувальні та інженерно-технічни заходи детального плану 
території щодо усунення пожеж: 
–вулаштування проїздів і під’їздів для пожежних машин; 
– влаштування зовнішніх пожежних драбин; 
– влаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього і 
внутрішнього пожежогасіння; 
– протидимного захисту. 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки: 
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною діяльності 

працівників підприємств та підприємців. Працівники повинні кожного року 
проходити курс навчання правилам пожежної безпеки за програмою, 
затвердженою адміністрацією, з урахуванням специфіки об'єкта. Програми 
навчання з питань пожежної безпеки повинні узгоджуватися з органами 
державного пожежного нагляду. 
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Для забезпечення безпечної евакуації людей передбачаються заходи, 
спрямовані на: 
– створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 
виникнення пожежі; 
– захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

До заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної 
роботи закладів відноситься: 
– проведення нарад з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах і 
попередження нещасних випадків; 
– проведення ревізії технічного стану та укомплектування електрощитових з 
ППБ та ПУЕ; 
– забезпечення необхідною нормативною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння; 
– привести підвальні приміщення та горища у відповідність вимогам пожежної 
безпеки; 
– привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до ППБ; 
– розробка інструкції з чітким розподілом обов’язків персоналу щодо евакуації, 
матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі 
або інших надзвичайних ситуацій; 
– забезпечення закладів куточками та вітринами з матеріалами 
протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо 
попередження пожеж та надзвичайних ситуацій; 
-утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, 
пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, 
взимку очищати їх від снігу, забезпечити справність пожежного інвентарю, 
обладнання та засобів пожежогасіння; 
– очищати кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів від бруду, 
опалого листя, льоду і снігу. 

З метою дотримання стану навколишнього середовища на належному 
рівні, який вимагають чинні нормативні акти, документацією передбачається 
ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:  

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому 
покращують санітарно-гігієнічні умови:  
− проведення забудови згідно з наміченою містобудівною документацією та 
функціональним зонуванням;  
− інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, 
озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;  
− централізована система каналізування.  

Заходи, що покращують стан повітряного басейну:  
− здійснення викидів шкідливих речовин через системи вентиляції після 
очищення в межах допустимих концентрацій;  
− проведення додаткових заходів щодо впровадження сучасних виробничих 
процесів за новітніми технологіями для обґрунтування зменшення санітарно-
захисної зони;  
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− озеленення зовнішніх доріг та впорядкування зелених насаджень;  
− озеленення території проектованих ділянок. 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
для атмосферного повітря необхідно дотримуватися заходів, щодо охорони 
атмосферного повітря, які спрямовані на: 
– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною 
вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через 
зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої; 
– контроль за точним дотриманням технології провадження будівельних робіт; 
– використання серійного технологічного обладнання з двигунами 
внутрішнього згорання, що мають відповідні сертифікати щодо викидів 
шкідливих газів; 
– дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки; 
– підтримка повної технічної готовності обладнання; 
– збереження обладнання в справному експлуатаційному стані; 
– збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному 
стані; 
– влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, 
використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу. 

При будівництві та експлуатації об’єктів повинні бути передбачені 
наступні заходи: 
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунти, зливання паливно-
мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця; 
– передбачити очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин; 
– налагодження сучасної системи дощового каналізування; 
– облаштування ділянок водопровідних споруд; 
– прокладка зовнішніх та внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання 
можливості витоку води з них у ґрунт і забезпеченням контролю комунікацій, 
їх ремонту, скидання аварійних вод; 
– влаштування щільного дорожнього покриття, що запобігає фільтрації 
забруднених нафтопродуктами поверхневих вод у ґрунт; 
– дотримуватися встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, 
а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території; 
– дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання; 
– забезпечення очистки стічних вод; 
– недопускання потрапляння недостатньо-очищених та забруднених стічних 
вод у водні об’єкти. 

З метою забезпечення нормативного стану земельних ресурсів та 
ґрунтового середовища в період виконання проектних рішень детального 
плану території передбачаються такі заходи: 
– обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 
– складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 
наступним використання його при рекультивації, відновленні благоустрою; 
– вертикальне планування будівельного майданчика; 
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– забезпечення розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній 
ділянці з твердим покриттям; 
– контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 
засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів; 
– заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками; 
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунтове середовище; 
– забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території 
будівельного майданчика; 
– проведення геохімічного обстеження території та, при необхідності, 
проведення санації забруднених ділянок; 
– запровадження регулярного санітарного очищення території; 
– дотримання вимог щодо санітарного очищення території; 
– проведення рекультивації порушених ділянок. 

При спорудженні об’єктів, комунікацій, доріг слід верхній шар землі 
переміщати на малопродуктивні ділянки для покращення родючості ґрунтів. 

Шумозахисні заходи: 
– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного 
обладнання; 
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-
акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих 
стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є 
джерелами шуму та вібрацій; 
– озеленення території. 

Заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки: 
– створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне 
обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; 
– суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до 
Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону 
України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні; 
– дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки на 
робочих місцях; 
– оснащення будівель первинними засобами пожежогасіння та пожежним 
інвентарем. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт забороняється: 
– випуск стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або 
виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику; 
– знищення на будівельному майданчику дерево-чагарникової рослинності 
якщо це не передбачено проектною документацією; 
– застосування речовин, які призводять до погіршення мікроклімату; 
– скидання відходів і сміття в зонах житлової забудови; 
– злив паливно-мастильних матеріалів у місця, не призначені для цього. 

Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації 
відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та 
законодавства України. Всі типи відходів, що утворюватимуться в процесі 
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будівництва, підлягають вилученню, накопиченню і розміщенню їх у 
спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення.  

Місця тимчасового зберігання відходів повинні відповідати вимогам 
ДСан-ПіН 2.2.7.029-99. 

З метою охорони рослинного покриву при виконанні проектних 
рішень, проектом необхідно передбачити:  
– максимальне збереження зелених насаджень, які мають задовільний та 
хороший стан; 
– огородження дерев'яними коробами дерев, що залишаються в межах забудови 
з метою збереження їх від пошкоджень та створення сприятливих умов для їх 
життєдіяльності;  
– висадку дерев, чагарників, улаштування газонів. 

З метою охорони геологічного середовища та грунту передбачені 
наступні заходи: 
– транспортування товарного бетону та розчину централізовано в 
автосамоскидах із закритими кузовами або в спеціальному автотранспорті; 
– транспортування на буд майданчик бітумних матеріалів проводити 
автогудронаторами при виконанні ізоляційних і покрівельних робіт. 

Для раціонального поводження з відходами необхідно дотримуватися 
наступних рекомендацій: 
– зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом застосування 
нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання та утилізації; 
– дотримуватися на території району принципу «забруднювач платить»; 
– створювати нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими 
відходами; 
– вдосконалювати існуючу систему управління у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами. 

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
забезпечується шляхом: 
– встановлення заповідного режиму; 
– організації систематичних спостережень за станом заповідних природних 
комплексів та об’єктів; 
– проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх 
збереження та ефективного використання; 
– додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, 
розробки проектної і проектно-планувальної документації, 
землевпорядкування, лісовпорядкування, здійснення оцінки впливу на 
довкілля; 
– запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; 
– здійснення державного та громадського контролю за додержанням режиму їх 
охорони та використання.; 
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– встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони 
та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних 
комплексів та об’єктів; 
– проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; 
– проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. 
 На території Закарпатської області було затверджено Схему формування 
екологічної мережі Закарпатської області та Схему екологічної мережі 
Мукачівського району.  

Основні засади правового регулювання формування, охорони, 
відтворення, збереження та використання цих територій встановлено законами 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рослинний 
світ», «Про Червону книгу України», «Про охорону земель» (2002), Лісовим та 
Водним кодексами України, постановами Верховної Ради України «Про 
Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні» від 22 вересня 
1994 р.; «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки»; постановами Кабінету Міністрів «Про затвердження Концепції 
збереження біологічного різноманіття України» від 15 травня 1997 р., «Про 
затвердження Положення про Зелену книгу України» від 22 серпня 2002 р., 
«Про затвердження порядку ведення Зеленої книги України» від 29 січня 1997 
р. та іншими. Об'єкти особливої державної охорони, що формують ключові 
території екомережі, - це найбільш цінні з природоохоронної, екологічної, 
 наукової, естетичної, рекреаційної точок зору природні території та акваторії, 
яким внаслідок їх унікальності чи типовості державою надається особливий 
охоронний правовий статус. Віднесення природних територій та об'єктів до тієї 
чи іншої категорії особливої державної охорони відбувається не стихійно, а з 
урахуванням науково обґрунтованих нормативів. Відповідно до ст. 33 Закону 
України «Про охорону земель» для запобігання надмірному антропогенному 
впливу на землі, у тому числі надмірній розораності сільськогосподарських 
угідь, встановлюються нормативи оптимального співвідношення земельних 
угідь, серед яких законодавство виділяє й норматив оптимального 
співвідношення земель сільськогосподарського, природно-заповідного та 
іншого природоохоронного призначення. При включенні до переліку об'єктів 
екомережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших 
територій, що підлягають особливій охороні за законодавством України, ці 
території та об'єкти зберігають охоронний правовий режим, встановлений для 
відповідних категорій. Режим охорони та використання буферних зон, 
сполучних і відновлюваних територій екомережі визначається згідно з 
відповідною схемою екомережі.  

Вимоги законодавства щодо збереження та раціонального використання 
земель територій та об’єктів, що входять до екологічної мережі реалізуються 
також шляхом закріплення у правових нормах економічних стимулів 
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раціонального використання та охорони земель., регламентації функцій 
державного управління, а також шляхом встановлення заходів юридичної 
відповідальності за порушення відповідного законодавства. Включення 
територій та об'єктів до складу екомережі здійснюється на підставі рішень 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх 
повноважень у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Території та об'єкти екомережі підлягають і державному обліку. Такий облік є 
складовою державного земельного кадастру, державних кадастрів інших 
природних ресурсів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 
державної статистичної звітності і здійснюється в порядку, що визначається 
законом. 
 Територія детального плану не належить до території Смарагдової мережі 
та об’єктів природно-заповідного фонду.  

При дотриманні всіх правил експлуатації та будівництва об’єктів вплив на 
навколишнє середовище буде мінімальний. 

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, санітарного очищення територій населених пунктів сільської ради 
треба керуватись Конституцією України та Законами України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження 
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» слід 
передбачати озеленення, благоустрій та повне інженерне забезпечення 
території, а також обов'язкове забезпечення соціально-побутовими об'єктами 
повсякденного користування. Обладнання внутрішньодомової каналізації з 
відведенням побутових стоків у вигріб не допускається. 

До елементів благоустрою території можна віднести зелені насадження 
(дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж 
вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах 
благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на 
прибудинкових та інших територіях; урни, контейнери для сміття. 

Освоєння території повинно відбуватися з дотриманням 
природоохоронних заходів, максимальним збереженням існуючих зелених 
насаджень. 

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в 
районах житлової забудови, реконструкції діючих підприємств та інших 
об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, 
встановлюються санітарно-захисні зони. 

Територія санітарно-захисної зони повинна бути озеленена, що сприяє 
зменшенню атмосферного забруднення і зниженню рівня шуму. Величина ССЗ 
не повинна перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для населених 
місць. Ширина санітарно-захисної зони залежить від характеру і потужності 
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виробництва, досконалості технологічних процесів, рівня несприятливих 
чинників, рози вітрів, застосування газо– і пилоочисних пристроїв, наявності 
протишумових, противібраційних та інших захисних заходів. 
 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка 

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки обрано 
вільну ділянку, більша частина якої знаходиться в занедбаному стані проте із 
зручною транспортною інфраструктурою. 

Альтернатива 1 (нульова альтернатива). 
Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів 

довкілля та соціально-економічних показників планової території. 
У разі незатвердження документа державного планування, а саме 

корегування детального плану території, та відмова від реалізації об’єктів 
проектування, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку 
населеного пункту.  

Альтернатива 2. 
Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних 

технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості 
району розташування. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 
доцільність і прийнятність проектних рішень детального плану та 
обґрунтування заходів щодо охорони атмосферного повітря, водного та 
ґрунтового середовища, заходів щодо охорони праці та пожежної безпеки з 
метою забезпечення охорони навколишнього середовища, надано прогноз 
впливу на оточуюче середовище з урахуванням природних, соціальних та 
техногенних умов.  

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 
санітарним нормам і правилам України, законодавству в сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки було проаналізовано в 
регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою 
розміщення планової діяльності, включаючи характеристику кліматичних умов, 
поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність 
та ін.), гідрологічніі особливості території та інших компонентів природного 
середовища; розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх 
використання, забруднення атмосферного середовища; оцінено можливі зміни в 
природних та антропогенних екосистемах.  

Основні проблеми здійснення СЕО: 
– відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з 
основних проблемних питань (охорона довкілля, охорона здоровʼя тощо) через 
розділені між собою загальнонаціональних, загальноміських та районних 
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систем збору статистичних даних та даних органів охорони довкілля, охорони 
здоровʼя;  
– недостатність відомостей щодо інвестиційних намірів будівництва в межах 
території ДПТ.  
 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 
 

Під час провадження планової діяльності для моніторингу та контролю 
допустимих впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо 
впливів на довкілля.  

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

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 
передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті 
детального плану території, а також заходів, передбачених цільовими 
регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного 
середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного 
середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 
санітарно-гігієнічних умов проживання населення. 

Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та 
покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в 
регіональних програмах, що були прийняті Закарпатськими органами 
самоврядування. 

На території Закарпатської області були затверджені такі регіональні 
програми та стратегії: 
– Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року; 
– Стратегію управління відходами у Закарпатській області до 2030 року; 
– Програма перспективного розвитку природно-заповідної справи та 
екологічної мережі в Закарпатській області на 2006-2020 роки; 
– Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки. 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 
документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників 
чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати 
контроль за відповідністю реальних обсягів будівництва, розвитку озеленених 
територій проектним рішенням. 
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Контролю підлягають санітарно-захисні зони, охоронні зони, які повинні 
відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів» ДСП № 173-96. 

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

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

Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього 
моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи 
Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та 
Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, 
представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими 
компаніями. Органи державного нагляду здійснюють моніторинг та контроль 
шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших 
зацікавлених сторін. 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 
– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 
певних аспектів; 
– встановлення ключових параметрів моніторингу; 
– візуальний огляд; 
– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив 
об’єкта на навколишнє природне та соціальне середовище.  

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати 
можливі екологічні загрози чи виявляти під час його здійснення впливи, що не 
були передбачені раніше. Підсумки моніторингу підводяться один раз на 
півроку у вигляді піврічних звітів. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 
громадськості. 

Моніторинг може бути використаний для: 
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 
інформацію про реалізацію плану; 
– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 
оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 
– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 
органами влади; 
– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, 
включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення 
несприятливих наслідків. 
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Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних 
показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення 
запланованих результатів (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Основні функціональні заходи моніторингу наслідків виконання 
проектних рішень ДДП 

 
Основні функціональні заходи моніторингу Періодичність 

контролю 
 

Забезпечувати контроль за дотриманням гранично 
допустимих викидів, відповідно до умов дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами (за наявності) 

Один раз на рік 

Спостереження за рівнем шумового впливу Один раз на рік  

Кількісний облік утворення, накопичення і використання 
відходів 

Один раз на квартал 

Використання води відповідно до цілей та умов їх надання Постійно 
 Методи визначення кожного із показників, засоби і способи виявлення 
наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення а також періодичність вимірів, визначаються відповідними 
виконавцями, згідно основних функціональних заходів. Замовник проекту може 
залучати до моніторингу представників органів місцевого самоврядування, 
науковців, громадськість і бізнес. 

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення (за наявності) 

Даний розділ не розглядається, адже виконання Проекту корегування 
детального плану території під розташування секційної житлової забудови та 
громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування по вул. 
Ужгородській 165, в м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці 
пл. 1,9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408) не матиме суттєвого впливу на 
довкілля, територіально ця ділянка розташована на значній відстані від межі 
сусідніх держав. 

 
11. Резюме нетехнічного характеру інформації 

Метою стратегічної екологічної оцінки проекту корегування детального 
плану території під розташування секційної житлової забудови та громадських 
будівель і споруд, інших об’єктів загального користування по вул. 
Ужгородській 165, в м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці 
пл. 1,9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408) є необхідність оцінювання наслідків 
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виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку 
шляхом забезпечення охорони навколишнього природного середовища, безпеки 
життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні 
екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного 
планування. 

У звіті про стратегічну екологічну оцінку документа державного 
планування – корегування детального плану території в м. Мукачево проведено 
оцінку наслідків виконання детального плану на навколишнє природне 
середовище, у тому числі для здоров’я населення та зобов’язань у сфері 
охорони довкілля і заходів, що передбачається вжити для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування, а також заходів щодо моніторингу цих наслідків. 

На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів 
досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населеного пункту, 
стан довкілля та умови життєдіяльності населення на територіях, що ймовірно 
зазнають впливу внаслідок виконання документа державного планування. 

Існуючий стан території являє собою озеленення багаторічними травами 
та чагарниками. На території облаштоване футбольне поле. Більша частина 
території знаходиться в занедбаному стані. Цінні зелені насадження на 
території проектування відсутні. 

Детальним планом території передбачено будівництво комплексу 
багатоквартирних багатоповерхових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом. 

Житловий фонд становлять одну чергу будівництва житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, 
загальною кількістю – 9 під’їздів, 235 квартири, з прогнозованою кількістю 
мешканців – 588 чол. 

Для забезпечення нормального функціонування проектованих споруд, 
проектом передбачено прокладання наступних інженерних мереж: водопровід, 
каналізація побутова, каналізація дощова, газопровід, підземний силовий 
кабель та телекомунікаційні лінії. 

Для зберігання особистого легкового автотранспорту передбачено 
спорудження підземного паркінгу під багатоквартирними житловими 
будинками та внутрішньодворовим простором, а також влаштування місць 
зберігання автотранспорту під відкритим небом. 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови 
території площею 2,1789 га, з яких 1,9427 га приватна земельна ділянка, решта 
землі Мукачівської міської ради. 

Змін мікроклімату в результаті планової діяльності не очікуєтьсч, 
оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, 
вологи та інертних газів.  

Вплив на рослинний покрив можливий внаслідок механічних порушень 
території в зоні проведення будівельних робіт, порушень грунтового покриву.  
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Вплив на матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину не передбачається, так як в районі обстеження вони 
відсутні. 

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному ДПТ 
передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо 
благоустрою та озеленення території, шумохазисні заходи, заходи щодо 
охорони рослинного покриву, заходи щодо будівництва та експлуатації 
об’єктів, заходи щодо охорони геологічного середовища та грунту, заходи щодо 
охорони праці та пожежної безпеки, заходи щодо нормативного стану 
земельних ресурсів та ґрунтового середовища. 

Заходи, передбачені для пом’якшення негативного впливу документом 
державного планування дозволять мінімізувати негативні впливи на довкілля. 

При нормальній експлуатації об’єкт не матиме негативного впливу на 
громадську та житлову забудову. В цілому відзначається позитивний вплив 
запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого 
населення. Оскільки працевлаштування населення зросте, покращиться 
економічний розвиток населеного пункту, зросте якість обслуговування 
місцевих жителів. 

Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення 
моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення, які 
представлені в регіональних програмах. 

Транскордонних наслідків виконання документа державного планування 
не очікується. 

Негативних наслідків для об’єктів культурної спадщини, природо-
заповідних територій чи об’єктів Смарагдової мережі не спостерігається. 

Будь-яке тиражування або копіювання Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку детального плану території без відома ТОВ «Еко Центр Проект» 
забороняється.  
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