














  
 Геологічне середовище. 

 

 Очікується позитивний вплив.    На територіі е такі грунти: 
супіщані,легкосуглинкові, середньо суглинкові, важко суглинкові,легко 
глинисті. Верхній шар-родючий. 
 

 7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях. 

 На всіх етапах реалізації детального плану території, та при розробці 
робочого проекту, та планової діяльності  необхідно дотримуватись норм і 
правил охорони навколишнього природного середовища і вимог екологічної 
безпеки, в тому числі вимог Закону України «Про охорону земель»; Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря» тощо. 
 

8.  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. 

До потенційних джерел впливу на поверхневі води водного середовища 
відносяться: 

 дощові води, які передбачено відводити з території об’єкту по 
спланованій поверхні мощення через канави. 
До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води 

відносяться: 
 тверді побутові відходи, які будуть вивозитись на місцевий полігон 
ТПВ згідно договору із спеціалізованою організацією. 
 
9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території. 

 Ймовірні види впливу на навколишнє середовище: 
–– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне 
середовище відсутній. Водопостачання –  питна вода міста Мукачево. 
Каналізація – закритого типу до очисних споруд ; 
– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів 
землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які 
можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових 
потоків, тощо; 
–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в 
житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на 
території населених місць; 
– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння 
розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, 
розвиток інфраструктури міста. 
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