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Зміст
ВСТУП
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами
державного планування.
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни
цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на
територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень)
3.1
Соціально-демографічні показники (регіону) та здоров’я населення
3.2.
Аналіз сучасного стану навколишнього середовища
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа
державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу
на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються
ГЕНПЛАНУ.
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.
7.Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних
наслідків.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив.
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
10.
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення.
11.
Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини,
розраховане на широку аудиторію.

ВСТУП
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.
Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків
виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих
негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про
стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби –
транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну
екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження
документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
СЕО здійснюється 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.
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну
оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від
01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище,
імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики
України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на
період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО
згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної
екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії
«Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є
показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну
екологічну оцінку – відсотків».
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» вступив в дію 12.10.2018 року.

1.
Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування.
Генеральний план охоплює існуючу та проектну структурно-планувальну організацію території
населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.
Розрахунковий термін генплану - 20 років, в тому числі 1-ша черга реалізації - 7 років.
Генеральний план населеного пункту є безстроковим документом та основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та
забудови та іншого використання території села.
Завданням генерального плану території є:
- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення
території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та
транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони та збереження
культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також
послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території;
- обгрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого
використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного,
протипожежного та іншого законодавства;
- обгрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
- забезпечення раціонального використання території;
- визначення на території проектування особливих функціональних зон;
- встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше
використання;
- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;
- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.
Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» ,
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б. 1.1- 15:2012
«Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

При розробленні генерального плану с. Модьорош враховуються основні рішення Схеми планування
території Закарпатської області розробленої ДП УДНДІПМ «Діпромісто» у 2011 році, а саме захист від
паводку, заходи по зсувних та зсувонебезпечних територіях.
Щодо розміщення природоохоронних об’єктів - Частина території поруч з селом віднесена до
природозаповідного фонду, село розміщено в ІІІ поясі ЗСО родовища мінеральних вод «Шаян».
Щодо розміщення пам’яток історичної спадщини на території села Модьорош Вишківської селищної
ради Хутського району відсутні пам’ятки охорони історичної спадщини.
Територія Вишківської селиської ради визначена як територія урбаністичного розвитку, розвитку
оздоровчих обєктів та туристичнї інфраструктури: тому генпланом передбачено комплексний розвиток
населеного пункту - це розширення житлових територій, розвиток зеленого туризму, розвиток закладів
оздоровлення та рекреації, розвиток об’єктів рекреації.
Закон України ‘‘Про екологічну мережу України", рішення Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 №1033
“Про затвердження схеми формування екологічної мережі Закарпатської області”, РІШЕННЯ від 06.03.2015 р. N
1213 Про Програму реалізації природоохоронних заходів на 2015, Рішення Закарпатської обласної ради про
Програму перспективного розвитку природно- заповідної справи та екологічної мережі Закарпатської області на
2006-2020 роки від 12 січня 2006 року №695

стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку району,
програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного
середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна
містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного,
земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.
Мал.1.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення
оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності,
визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підтягає оцінці впливу на
довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Враховуючи п. З частини 2 статті З ЗУ
"Про оцінку вплив на довкілля”, в якому йдеться про те. що зміна цільового призначення земель

селиськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності,
зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель.

2.
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні
зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Ділянка, на яку розробляється генплан розташована на території Вишківської селиської ради.
Розташування Географічні координатн: 48. 082581, пн. ш..23. 365398 сх. д
Викопіювання земельної ділянки з публічної кадастрової карти (мал. 2)

Кліматична характеристика
Кліматичні особливості території, що проектується, обумовлені радіаційно-циркуляційними процесами та
рельєфними особливостями Закарпатської рівнини. Клімат помірно-континентальний, комфортний для
проживання та ведення господарсько-рекреаційної діяльності.
Сума активних температур складає 29000 - 31000. Теплий період наступає в другій декаді березня і
закінчується в кінці листопада. Повний період активної вегетації становить 185 днів/рік. Зима наступає на
початку січня і триває до початку березня. Сніговий покрив не стійкий і як правило не перевищує 12 см., часто
має епізодичний прояв. Основні метеорологічні характеристики приведені по МС «Берегово» (112 мБс) з
урахуванням вимог ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
Температура повітря
Розрахункова температура
Опалювальний період
Атмосферні опади
Висота снігового покриву
Переважаючий напрямок
вітру
Максимальна швидкість
вітру

середня за рік
абсолютний мінімум
абсолютний максимум
самої холодної п’ятиденки
зимова вентиляційна
середня температура
період
середня річна
середня декадна
теплий період
холодний період
річний
річна
5 років

+9,7 ºС
- 27,0 ºС
+ 40,0 ºС
- 19,0 ºС
- 6,9 ºС
+ 1,1 ºС
153 дні
646 мм
12,0 см
Пд-Сх (18,0%), Пн-Зх (16,6%)
Пн-Сх (32,6%), Пд (16,2%)
Пд-Сх (24,1%), Пн-Зх (14,8%)
15 м/с
18 м/с

10 років
19 м/с
20 років
20 м/с
заметілі
9 днів
Особливі атмосферні
грози
35 днів
явища,прояв (днів/рік)
град
1 день
середня
26 см
Глибина промерзання
ґрунту
найбільша
62 см
річна сума радіації
152,7 ккал/см2
Сонячна радіація
сонячне сяяння
2020 год./рік
число днів без сонця
80 днів/рік
Аналізуючи природно-кліматичні особливості необхідно відмітити, що вони сприятливі для широкого
спектру ведення господарсько-виробничої діяльності різних напрямків, в тому числі і для перспективи
рекреаційно-оздоровчого використання.
При прийнятті проектних рішень щодо планувальної структури необхідно враховувати особливості
вітрового режиму. Переважаючі вітри мають північно- та південно-східний напрямок повторюваності, що
повинно враховуватись при плануванні територій. Тривалість періоду з дискомфортними вітрами (більше 11
м/с) не перевищує 2% за рік. Вітри зі швидкістю більше 15 м/с відносяться до несприятливих явищ та мають
прояв не більше 1 дня в рік.
Сніговий покрив не стійкий та має епізодичний прояв, що не сприяє перспективі розвитку зимових форм
відпочинку.
Режим сонячної радіації характеризується малим числом днів без сонця (80 днів/рік), та значним
сонячним сяянням до 2020 годин/рік, що є важливим фактором для розвитку селиськогосподарської діяльності
особливо плодового садівництва. Окрім того, дані характеристики є сприятливими для перспективного
розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності.
Атмосферні опади складають 646 мм/рік, що обумовлює необхідність формування системи зливової
каналізації та інженерного захисту території, оновлення та реконструкції існуючих меліоративних систем з
урахуванням значного обсягу поверхневого стоку та рельєфних особливостей території.
Слід відмітити, що кліматичні показники особливо сприятливі для селиськогосподарської діяльності, а
також перспективи рекреаційного розвитку, особливо літніх форм відпочинку. Містобудівні обмеження по
даному фактору відсутні.
Стан довкілля
З 90-х років XX століття, відколи спостерігається економічний спад, екологічна ситуація покращилася. За
цей період закрито низку великих промислових підприємств, унаслідок чого зменшилися і промислові викиди.
Водночас низка природних чинників зумовлює тенденції до підвищення забруднення повітря, зокрема, у
Хустськом районі.
Згідно з моніторингом найбільше забруднення є річок та струмків, це забруднення зростає щороку,
основні причини збільшення неочищених скидів у водойми та погіршення течії і природнього очищення річок
та струмків.. Водночас, порівняно з іншими великими селами України, Закарпатська область в екологічному
аспекті є відносно чистою територією.
Стан атмосферного повітря
Динаміка викидів пилу в атмосферне повітря (від стаціонарних та пересувних джерел) Таблиця 1
Назва населеного пункту
2003 р.
2004 р.
2005 р.
тис. т
частка
тис. т
частка
тис. т
частка
ГДК
ГДК
ГДК
Хустський район
0,02
0,02
0,022
Разом по області
1,33
1,18
0,767
Динаміка викидів оксиду вуглецю в атмосферне повітря (від стаціонарних та пересувних джерел) Таблиця 2
Населений пункт
2003 р.
2004 р.
2005 р.
тис. т
частка
тис. т
частка
тис. т
частка
ГДК
ГДК
ГДК
Хустський район
0,02
0,02
0,022
Разом по області
1,33
1,18
0,767
Динаміка викидів діоксиду сірки в атмосферне повітря (від стаціонарних та пересувних джерел) Таблиця 3
Населений пункт
2003 р.
2004 р.
2005 р.
тис. т
частка
тис. т
частка
тис. т
частка
ГДК
ГДК
ГДК

Хустський район
0,00
0,00
0,01
Разом по області
0,56
0,31
0,5
за матеріалами «Екологічний паспорт Закарпатської області» (розроблений Державним управління охорони
навколишнього природного середовища в Закарпатській області, затверджений 27.05.2011 року); «Проект
екомережі Хустського району» (розроблений Закарпатською обласною організацією Товариства лісівників
України, затверджено рішенням Хустської районної ради від 19 серпня 2011 року за № 128)
На забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока
температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.
На даний час основними джерелами забруднення атмосферного повітря є: автотранспорт.
Значний відсоток шкідливих речовин унаслідок викидів від пересувних джерел свідчить, що транспорт є
одним з найбільших забруднювачів повітряного середовища району.
Серед галузей виробництва головними джерелами забруднення повітря шкідливими речовинами є
деревообробні підприємства, діяльності транспорту та зв’язку, добувної промисловості. Причиною
утворення таких викидів є спалювання природних видів палива, використання палива з високим вмістом
сірчистості, золи та експлуатація фізично зношеного і морально застарілого пилоочисного обладнання.
З огляду на кількість забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферу від пересувних та
стаціонарних джерел забруднення - Хустський район віднесено до районів з низьким рівнем обсягів викидів.

Гідрогеологічні умови

Село Модьорош розташоване в межах Закарпатського артезіанського басейну пластових вод.
Основним джерелом водопостачання є водоносний горизонт в алювіальних верхньочетвертинних
відкладах. Характеризується значною потужністю та якісним станом води. Водовміщуючими породами є
валунногалечні, галечні та гравійно-галечні відклади з піщаним заповненням. Потужність горизонту біля 31,0
метра. Глибина експлуатаційних свердловин 21-52 метри. Водовіддача від 6 до 60 м3/добу. Тип води
гідрокарбонатно-кальцієвий з мінералізацією 0,2-0,4 г/л. Санітарний стан водоносного горизонту в цілому
задовільний. Визначення кадастрових запасів по категоріям А+В+С1 проводилось 1973 році (Протокол ДКЗ
№8540): А – 10 тис м3/добу, В - 20 тис м3/добу.
Гідрогеологічні особливості території сприятливі для розвитку широкого централізованого
водопостачання. Води гідрокарбонатно-кальцієвого складу. Відносяться до прісних, м’які. Мінералізація не
перевищує 0,2-0,4 г/дм3. Дебіти свердловин до 60 м3/год. Для широкого централізованого водопостачання не
обмежені. Перспективними можуть слугувати підруслові води долини р. Тиси. Організація централізованого
водозабору потребує розробки спеціалізованого проекту «Схеми водопостачання міста…», а також визначення
зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів.

водний басейн населеного пункту

через населений пункт протікає потічок який впадає в р.Тису характеризуються забрудненням всіх
водостоків в межах села, покращення ситуації вимагає активного впровадження сучасних технічних і
технологічних заходів очистки стоків, наявні існуючі природні водойми;
Основним водотоком є річка Тиса (басейн Дунаю), що протікає по дотичній у південній частині сільської
ради. За класифікацією відноситься до великих річок, нормативна охоронна зона 100 м. Підтоплення річки
спостерігається при паводках. Крім того через територію притікають струмки Модьорош та Шаян, прибережна
зона складає 25. На території сільскої ради наявна мережа меліоративних канав.

Ґрунтовий покрив

Відповідно агроґрунтового районування територія, що розглядається, відноситься до
Закарпатсько-рівнинної зони з широким розвитком дерново-суглинистих, оглеєних ґрунтів з вкрапленнями
буроземно-підзолистих.
В межі села поширені:
дерново-підзолисті, оглеєні середньосуглинкові ґрунти різного механічного складу (шифр
27е;176г;178д). Займають біля 80% території села. Поширені в північно-західній, західній та південній частині;
дерново-буроземні підзолисті ґрунти різного механічного складу (182д;193д). Займають біля 20%
території і поширені у східній частині.
У відповідності зі шкалою бонітування по 01 природно-селиськогосподарському району, середній бал
бонітету земель становить: ріллі – 51 бал; багаторічних насаджень – 35 балів; сіножатей – 52 бали; пасовищ – 46
балів. Це досить високі показники які відносять дані ґрунти до земель середньої та доброї якості.
Дані ґрунти відносяться до категорії середньопродуктивних для селиськогосподарського використання
за умови дотримання вимог агрохімічного обробітку. Щодо озеленення території потребують проведення
помірних агротехнологічних заходів та посадкового матеріалу, заміни до 30 % лункових наповнень з
послідуючою підкормкою насаджень. Для ландшафтного благоустрою та озеленення села придатні без
обмежень.

радіаційний фон

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря проводилося у 2018 року. На всіх досліджуваних
пунктах середньомісячне значення гамма-фону за листопад не перевищує рівень природного фону
Закарпатської області.

шум

Зони шумового дискомфорту від основних джерел - рух автотранспорту, перекривають частину
сельбищних територій. В центральній частині основне джерело шуму громадський та приватний
транспорт.села.
електромагнітні випромінювання від радіотехнічних об’єктів в межах населеного пункту частково
покривають сельбищні території, ЗОЗ від базових станцій стільникового зв’язку контролюються
Держпродслужбою і враховують існуючу та проектовану ситуацію.
Згідно комплексної оцінки стану середовища проведено ранжування селиської території з виділенням
проблемних ареалів.
З врахуванням рекомендацій генплану та Схеми планування Хустського району передбачається
формування екологічного каркасу села як фактору, що підвищує стійкість екосистеми.

Утворення та поводження з відходами

На території Хустського району знаходиться 20 зареєстрованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів.
Стан дотримання санітарних норм на сміттєзвалищах району задовільний
Нормативні об'єми накопичення ТПВ Таблиця 4
1.

ВАТ "Агрокомплекс" м.Хуст вул.Сливова,34
05488992

2.

Сміттєзвалище виробничого управління
комунального господарства Хустський
міськвиконком м.Хуст, вул.Поперечна,1
50100 3344390

обсяг – 29.2 тонн
154 тонни забрудненого пестицидами
ґрунту –зберігається у 3 цистернах
обсяг –400 тис.тонн

1986 рік
1984 рік

Тверді побутові відходи. Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) станом на 01.01. 2006 рік табл. 5
№
Назва одиниці адміністративноКількість)
Площі під твердими
з/п
територіального устрою регіону
побутовими відходами, га

1

2

3

4

300
20

182,7
23,1

Сміттєзвалища
Всього
13 Хустський
Полігони
4

Всього
м.Хуст

8
1
Заводи по переробці твердих побутових відходів

31,83
4,8

Всього
відсутні
Примітка: Норматив накопичення ТПВ для селиського населення – 280 кг/рік; міського – 300,0 кг/рік
(ДБН 360-92; ДБН Б. 2. 4-1-94 ).
Необхідно також відновити роботу системи ветсанутильзаводів (переробка відходів тваринництва).
Ефективне вирішення усього комплексу питань пов’язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного
впливу відходів на довкілля та здоров’я людини можливе на основі заходів, передбачених загальнодержавною
та регіональними програмами щодо поводження з токсичними та побутовими відходами, де першочерговими
заходами є:
- впровадження регіональної системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації
відходів як вторинної сировини;
- припинення викидів ресурсоцінних відходів у навколишнє природне середовище, забезпечення
максимальної утилізації відходів, будівництво об’єктів та установок поводження з відходами (в т.ч.
небезпечними);
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, забезпечення в кожному населеному пункті області
екологічно безпечного видалення побутових відходів.

Осипища і обвали
Осипища порівняно невеликих розмірів у різних геоморфологічних районах приурочені до глибоких
V-подібних річкових долин. Осипища – це переважно молоді сучасні утворення (виникли в кліматичних
умовах верхньочетвертинного часу).
Ерозійні процеси. Балки і яри в горах приурочені до виходів м’яких еоценових та олігоценових порід
флішу. Найбільшого значення у рельєфі району балки і яри набувають в улоговинах.
Руслові процеси у гірських річках в основному зв'язані з глибинною ерозією, на передгірських і
рівнинних ділянках переважають форми бічної водної ерозії. Після виходу з гір швидкість течії, а отже, і їх
енергія зменшуються. Внаслідок цього частина наносів осідає. Тому річки тут течуть у власних відкладах, а це,
в свою чергу, є причиною нестійкості русел, їх частої деформації, розгалуження тощо.
Об’єкти природно-заповідного фонду
Частина території поруч з селом віднесена до природозаповідного фонду, село розміщено в ІІІ поясі ЗСО
родовища мінеральних вод «Шаян».
В інженерно-геологічному відношенні виділені території відносяться до наступних категорій.
розташоване в межах Закарпатської рівнини на середніх відмітках поверхні 176,8-278,5 м. Найвища

точка прилеглої території до села – гора – 318.0 м.
У відповідності зі схемою "Інженерно-геологічного районування території України", та ДБН В.1.1-12:2012
"Будівництво у сейсмічних районах України" дана територія відноситься до категорії підвищеної складності
будівельного освоєння і характеризується:
Територія с.Модьорош відноситься до сейсмічно активних зон, про що свідчать Карти загального
сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах
України», де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати:
- відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків
(відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель
заввишки до 73,5 м - 8-бальна зона;
- карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2
згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м, а так само об’єктів, які належать до
потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про
об’єкти підвищеної небезпеки», територія району відноситься 8-бальної зони;
- відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності)
СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 8-бальну сейсмічність території.

Сейсмічну активність майданчиків будівництва належить визначати з урахуванням результатів
сейсмічного мікрорайонування, а також несучої спроможності ґрунтів (згідно ДБН В.1.1 - 12/2006).
Підземні води по відношенню до залізобетонних конструкцій не агресивні (СНиП ІІ-28-73);
Основою фундаментів виступають четвертинні відклади представлені глинами, важкими суглинками,
галькою, пісками. Ґрунти не просадні.
В межах території, що проектується, за ступенем сприятливості для будівництва з урахуванням
вищезазначених факторів, виділяються:
- території сприятливі для будівництва (орієнтовно 90%), представлені, рівнинною частиною. Придатні для
будівельного освоєння без обмежень за умови пониження рівня ґрунтових вод до 3,5 метрів.
- території умовно-сприятливі для будівництва (орієнтовно 10%), що обтяжені крутизною схилів в районі
присхилової частини гори. А також, території підтоплені локальні ділянки в зоні впливу меліоративних
каналів та копаней.
Освоєння даних територій потребує проведення комплексу гідротехнічних заходів щодо інженерного
захисту та пониження рівня ґрунтових вод, можливого одамбування в межах присхилових частин підняття,
проведення вертикального планування.

Соціально-демографічні показники та здоров'я населення Закарпатської області

Табл. 6. Захворюваність дорослогота дитячого населення.Закарпатської області 2015-2017 рр (тисяч
випадків)

2015

2016

2017

Захворюваність дорослого населення Закарпатської
Закарпатська обл
49264,6
51210,6
49 625,0
області, 2015-2017 рр ( на 100 тис дорослого населення) Хустський район
71391,8
79862,5
73 400,5
Закарпатська обл 165382,8
165339,3
162 785,6
Поширеність хвороб серед дорослого населення
Закарпатської області, 2015-2017 рр. ( на 100 тис
Хустський район 180639,7 188661,0 185 885,6
Закарпатська обл 980,31
938,10
887,85
Захворюваність дитячого населення Закарпатської
області, 2015-2017 рр. ( на 1 тис дитячого населення)
Хустський район 867,85
867,08
861,87
Закарпатська обл 1355,76
1318,50
1 265,11
Поширеність хвороб серед дитячого населення
Закарпатської області, 2015-2017 рр. ( на 1 тис дит. нас.) Хустський район 1230,67
1275,48
1 223,39
Зміна вікової структури населення, зниження якості та тривалості життя є наслідком багатьох
економічних, соціальних та екологічних факторів, серед яких забруднення навколишнього природного
середовища займає значне місце. Високий рівень забруднення атмосферного повітря - один з основних
факторів підвищення ризику смертності та захворюваності населення.
Потрапляння забруднюючих речовин в організм людини через органи дихання викликає ризик розвитку
їх хвороби. Крім того, тверді частинки, осаджуються на поверхні землі та можуть потрапляти до органів
дихання та травлення.
На території населеного пункту розміщені:
Об’єкти соцкультпобуту:
1) ЗОШ І-ІІ ст; 2) будинок культури; 3) церкви; 4) магазини, .
Виробничі об’єкти - відсутні
СЗЗ 300 м - Діючі кладовища.
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на
територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень)
Параметри планованої діяльності:
На території населеного пункту не заплановано розміщення виробничих об’єктів:

Комунальні обєкти

СЗЗ 100 м - закриті кладовище;
СЗЗ 300 м - діюче кладовище. На території с.Шаян,
Комерційні обєкти, крамниці та заклади громадського харчування.

Техніко-економічні показники. Табл.7
Вихідний рік
……… рік

Вихідний рік
……..рік

одиниць

435

477

2
Територія в межах населеного пункту, всього

га

259,94

517,82

у т. ч.: житлова забудова, всього
Громадської забудови, всього
Виробничої, всього
Комунальної, всього
Транспортної інфраструктури, всього
Ландшафтно-рекреаційної та озеленої, всього
Сільськогосподарських угідь
у т. ч. особистих селянських господарств
сіножатті (сінокосіння), пасовища
Інша сільськогосподарські території

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
тис. м2
кількість
квартир

35,5910
0,9490

109,7722
3,0152

0,2857
17,7240
52,9733
148,5422
107,2101
21,9962
19,3359
9,35

0,2857
21,3951
136,5991
238,1381
174,0021
20,4420
43,6940
26,87

110

256

п/п

Показники
1

.
.

.

Населення

3
Житловий фонд

Одиниці
виміру

Для визначення найгостріших проблем та реальних можливих шляхів їх вирішення у сфері охорони
атмосферного повітря в центральному районі села та на рівні регіональної влади Закарпатської області.
Виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок, що найгострішою проблемою у сфері охорони
атмосферного повітря є використання застарілих технологій виробництва теплової енергії для обігріву
житлових приміщень, що спричиняє негативний витав на стан довкілля та здоров'я населення, а також викидів
від автомобільного транспорту який проїжджає по вулицях центральної частини. Найбільш прийнятним для
влади способом вирішення зазначеної проблеми є використання програмно-цільового підходу.
Найбільш вразливою складовою, що зазнає негативного впливу викидів в атмосферне повітря, є здоров’я
населення.
Виходячи з вищевикладеного. можна зазначити наступні ключові проблеми міської ради в галузі охорони
навколишнього природного середовища.
Генеральний план визначає умови для реалізації діяльності щодо якої передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля, а саме: для певних видів діяльності генплан встановлює нормативно
САНІТАРНО-ЗАХИСНІ ЗОНИ згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП -173
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», рішення генерального плану
розглядаються зацікавленими державними службами після чого виносяться на громадське обговорення,
ОБГРУНТОВАНІ ЗАУВАЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ОГОВОРЕННЯ
ВРАХОВУЮТЬСЯ В РІШЕННЯ ГЕНПЛАНУ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ в т.ч. І ТИХ ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Основні умови реалізації небезпечних для довкілля видів діяльності є облаштування СЗЗ, організація
очищення викидів в атмосферу, очищення стічних вод, усунення шумового забруднення, усунення впливу
електромагнітних випромінювань, розробка заходів для окремих видів діяльності – це охорона ґрунтів,
збереження ландшафту, протизсувні заходи при містобудівній діяльності, охорона струмків, водойм та
зелених насаджень, розробка на наступних стадіях проектування розділів ОВНС та проведення екологічної
експертизи згідно з чинним законодавством. В разі розроблення проектів СЗЗ для даних вдів діяльності їх
розмір не повинен перевищувати СЗЗ вказаних генпланом.
Дотримання санітарних розривів (санітарно-захисна зона) від джерел шкідливості до межі житлової
забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально
-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., а також територій
парків, садів, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та
фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них
об'єктів згідно вимог ДСП планування та забудови населених пунктів.
4.
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються
документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Проблеми в галузі охорони навколишнього середовища Табл.8

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Проблема
Незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів (ТПВ)
Розміщення та захоронення ТПВ
Відсутність підприємств з переробки ТПВ
Відсутність або незадовільний стан каналізаційних мереж
Недостатня ефективність робота очисних споруд
Низький рівень екологічної культури у населення
Низький рівень використання альтернативних джерел енергії'
Недостатня розвиненість системи екологічного моніторингу
Слабка мотивація впливу органів місцевого самоврядування на процеси антропогенного
9
навантаження в населених пунктах
10
Низький рівень впровадження енергоефективних технологій
Високий транспортний трафік через центральну частину населеного пункту внаслідок
11.
чого забруднення повітря та шумове забруднення
12.
Перегрів поверхонь, запиленість повітря.
Незадовільний естетичний та фітосанітарний стан, наявність аварійних дерев у житловій
13.
забудові, вуличних насадженнях, скверах та парках села.
14.
Активізація небезпечних морфо-динамічних процесів (карст, суффозія, зсуви)
15.
Відсутність санітарно-захисних зон від кладовищ.
16.
Розміщення житлової та громадської забудови в СЗЗ.
17.
Розміщення колодязів та джерел водопостачання в СЗЗ.
Проникнення забруднюючих речовин в ґрунтові води (виробничі с/г підприємства та
18.
кладовища)
19.
Шумове забруднення автотранспортом
а) Під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності можливий
вплив на довкілля:
викиди забруднюючих речовин від автотранспорту та будівельної техніки:
шумовий вплив;
забруднення грунтів:
утворення будівельних та комунальних відходів.
Екологічні проблеми і ризики на здоров'я населення, які стосуються генерального плану щодо
розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд в населеному пункті незначний.
б) Частина території поруч з селом віднесена до природозаповідного фонду, село розміщено в ІІІ поясі ЗСО
родовища мінеральних вод «Шаян».
в)
Реконструкція будівель не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ділянки
розташовані на значній відстані від межі сусідніх будинків.
Найважливіші проблеми навколишнього природного середовища
Найважливіші проблеми навколишнього природного середовища обумовлюються природними умовами
території району та особливостями господарської діяльності в її межах.
Забруднення атмосферного повітря:
- перевищення нормативів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами ( в основному
котельнями на твердому паливі та мазуті);
- відсутність достатнього контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря, відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин;
- недосконалість існуючої системи нормування негативного впливу суб’єктів господарювання на стан
атмосферного повітря;
- повільне впровадження системи управління транспортними потоками з метою зменшення загальної
кількості викидів, використання пального, яке не відповідає екологічним вимогам європейських стандартів.
Забруднення поверхневих вод:
- невідповідність якості води окремих поверхневих водотоків встановленим вимогам;
- недостатньо ефективна робота очисних споруд, в основному комунальних; морально застарілі та
фізично зношені очисні споруди житлово-комунальних господарств, в зв’язку з чим незадовільна очистка
стічних вод;
- нераціональне використання водних ресурсів, високий рівень зношеності мереж водопроводу,
недосконалість системи приладового обліку споживання води;
- відсутність у переважній більшості органів місцевого самоврядування розробленої в установленому
порядку проектної документації щодо встановлення в натурі меж водоохоронних зон та прибережних смуг;
- відсутність басейнового принципу управління водними ресурсами.

Накопичення промислових та побутових відходів:
- відсутність в районі цілісної системи поводження з побутовими відходами, не відповідність більшості
звалищ побутових відходів існуючим екологічним вимогам;
- відсутність системи роздільного збору побутових відходів;
- накопичення відходів, у тому числі небезпечних, низький рівень їх утилізації;
- відсутність єдиної інформаційної бази даних по ТПВ;
- збір відходів здійснюється по давно застарілій технології, в основному використається застаріле,
зношене устаткування й транспортні засоби;
- велика кількість стихійно виниклих смітників.
Охорона ландшафту
- відсутність методичного забезпечення процедури виділення і проектування природно-заповідних
територій;
- недосконалість системи охорони природно-заповідних територій і не відповідність її вимогам чинного
національного законодавства та міжнародних стандартів;
- проблеми винесення в натуру створених об’єктів природно-заповідного фонду області;
- активізація небезпечних геологічних процесів;
- зниження родючості ґрунтів через їх збіднення на вміст поживних речовин та погіршення
фізико-хімічних властивостей.
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 ГЕНПЛАНУ.
Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:
Заходи щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин.
Заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні забезпечити
виконання вимог, передбачених Законом України "Про охорону атмосферного повітря", галузевими
нормативними документами.
Використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього згорання, що має
відповідні сертифікати з умов викидів шкідливих газів.
Впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження
енергозатрат, а також забруднення атмосфери.
Заборона спалення населенням сухого листя, сміття та сухої трави.
Шумозахисні заходи
Озеленення території та СЗЗ.
Встановлення протишумових екранів від джерел шуму від сторони житлової забудови.
Використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання.
Застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є
джерелами шуму та вібрацій.
Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.
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 виконання робіт, підлягають вилученню, накопиченню
і розміщенню їх у спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення.
З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище передбачено
забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів. В
обов’язки особи, яку буде призначено відповідальною у сфері поводження з відходами на підприємстві буде
входити моніторинг місць зберігання відходів та ведення первинного поточного обліку кількості, типу і
складу відходів, що утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.
Сортування, вивезення та утилізація побутових відходів населення.
Вивезення рідких побутових стоків на очисні споруди до часу будівництва централізованої каналізації.
Заходи захисту геологічного та водного середовищ, ґрунтів:
В результаті реалізації проекту для геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища,
флори та фауни не передбачається негативого впливу.
Належне очищення стоків оздоровчих та туристичних закладів та житлової забудови забезпечить
недопущення забруднення водного та ґрунтового середовища.
Перероблення відходів не допустить потрапляння продуктів їх розкладу у довкілля.
Захист від проникнення в ґрунт паливомастильних матеріалів від підприємств.
Вивезення рідких побутових стоків на очисні споруди до часу будівництва централізованої каналізації.
Будівництво госппобутової каналізації.

Очищення стоків оздоровчих та туристичних закладів та житлової забудови.
Ізоляція гноєсховищ та недопущення проникнення в ґрунт відходів тваринництва та інших с/г
пілприємтсв.
Недопущення проникнення в ґрунт та водні об’єкти гною від домогосподарств.
Встановлення очисних споруд поверхневих стоків (бензо-масло-вловлювачів, відстійників мулу та піску)
та обслуговування цих споруд.
Очистка водних об’єктів від сміття.
Недопущення забруднення водних об’єктів та ґрунтових вод на час будівництва.

Округ санітарної охорони курорту Шаян поділяється на три зони: (ЗУ «Про курорти» 2026-III)
перша зона (зона суворого режиму);
друга зона (зона обмежень);
третя зона (зона спостережень).
Встановлення меж зон санітарної охорони здійснюється в порядку розроблення проектів землеустрою.

Село Модьорош знаходиться в межах ІІІ зони санітарного округу курорту Шаян.
Стаття 32. Друга зона (зона обмежень)
Друга зона (зона обмежень) охоплює: територію, з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу
на поверхню мінеральних вод або до родовища лікувальних грязей, до мінеральних озер та лиманів, місць неглибокої
циркуляції мінеральних та прісних вод, які формують мінеральні джерела; природні та штучні сховища мінеральних вод і
лікувальних грязей; територію, на якій знаходяться санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку і яка призначена
для будівництва таких закладів; парки, ліси та інші зелені насадження, використання яких без дотримання вимог
природоохоронного законодавства та правил, передбачених для округу санітарної охорони курорту, може призвести до
погіршення природних і лікувальних факторів курорту.
На території другої зони (зони обмежень) забороняється:
будівництво об'єктів і споруд, не пов'язаних з безпосереднім задоволенням потреб місцевого населення та громадян,
які прибувають на курорт;
проведення гірничих та інших видів робіт, не пов'язаних з безпосереднім упорядкуванням території;
спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної фільтрації;
забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких видів робіт;
влаштування звалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а також накопичувачів рідких і твердих відходів
виробництва, інших відходів, що призводять до забруднення водойм, ґрунту, ґрунтових вод, повітря;
розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив;
здійснення промислової вирубки зелених насаджень, а також будь-яке інше використання земельних ділянок і водойм,
що може призвести до погіршення їх природних і лікувальних факторів;
скидання у водні об'єкти сміття, стічних, підсланевих і баластних вод, витікання таких вод та інших речовин з
транспортних (плавучих) засобів і трубопроводів.
Усі багатоквартирні будинки в межах другої зони (зони обмежень) повинні мати водопровід та каналізацію. Туалети
у приватних будинках в обов'язковому порядку мають бути обладнані водонепроникними вигребами. Території
тваринницьких ферм асфальтуються і по периметру огороджуються та обладнуються водовідвідними канавами з
водонепроникними відстійниками для поверхневих вод. При в'їзді на територію ферм споруджуються капітальні
санпропускники з дезінфекційними бар'єрами.
У разі масового поширення небезпечних та карантинних шкідників і хвороб рослин у парках, лісах та інших
зелених насадженнях за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою дозволяється використання
нетоксичних для людини і таких, що швидко розкладаються в навколишньому природному середовищі, пестицидів.
Стаття 33. Третя зона (зона спостережень)

Третя зона (зона спостережень) охоплює всю сферу формування і споживання гідромінеральних ресурсів, лісові
насадження навколо курорту, а також території, господарське використання яких без дотримання встановлених для
округу санітарної охорони курорту правил може несприятливо впливати на гідрогеологічний режим родовищ
мінеральних вод і лікувальних грязей, ландшафтно-кліматичні умови курорту, на його природні та лікувальні
фактори.
На території третьої зони (зони спостережень) забороняється:
будівництво підприємств, установ і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні
умови, стан повітря, ґрунту та вод курорту;
спуск на рельєф неочищених промислових та побутових стічних вод, проведення вирубок зелених насаджень (крім
санітарних рубок).
Третя зона (зона спостережень) є водночас межею округу санітарної охорони курорту і на її території дозволяється
проведення видів робіт, які не впливатимуть негативно на лікувальні та природні фактори курорту, не
погіршуватимуть його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов.
Стаття 34. Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів
Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів у межах округу санітарної охорони
курорту здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
Заходи щодо пожежобезпеки.
Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів,
які регламентують поточну діяльність.
Дотримання протипожежних вимог при будівництві і реконструкції житлових та громадських обєктів.
Встановлення на центральному водопроводі пожежних гідрантів, розміщення згідно норм пожежних
резервуарів.
Захисні заходи цивільної оборони.
Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.
Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація
транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської
області.
Для попередження та захисту об'єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних захо
дів:
-посилення режиму пропуску на територію об'єкту, у тому числі шляхом встановлення систем
відеоспостереження та охоронної сигналізації;
Влаштування огорожі територій;
-проведення ретельного відбору персоналу, а так само співробітників охорони підприємства;
-чітке визначення повноважень, обов'язків і завдань персоналу об'єкта і співробітників служби безпеки;
-підготовка і проведення періодичних оглядів об'єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних та
техногенно небезпечних місць, порядку та термінів перевірок місць тимчасового складування, контейнерів,
сміттєзбірників, вентиляційних шахт, систем каналізації і т. д;
-забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.
Для забезпечення безпечного функціонування об'єкту і запобігання можливих терористичних актів на
його території рекомендується:
-передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.
Ресурсозберігаючі заходи:
збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного
високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.
Охоронні заходи
Передбачити систему моніторингу за роботою всіх технологічних процесів підприємства в тому числі за
контролем викидів та скидів. Озеленення та благоустрій території.
Компенсаційні заходи.
Підприємствоа, що здійснюють викиди, скиди забруднюючих речовин сплачують екологічний податок у
відповідності до ст. 9 та статтей розділу УТТТ «Податкового кодексу України».
На всіх етапах реалізації генплану проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і
правилами охорони навколишнього середовища І вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону
України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами
виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів,
іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання,
водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони
пам’яток культурної спадщини, археологічних територій.
Встановлюються:
 охоронна зона трансформаторного підпункту в розмірі 10 м від трансформатору;
 охоронна зона газо-розподільчого пункту в розмірі 10 м від огородження;
 охоронна зона газопроводу середнього тиску 4 м від крайньої стінки газопроводу;
 охоронна зона кабелів зв’язку в розмірі 2 м від осі кабелю;
 охоронна зона ЛЕП 10кВт – 10м, ЛЕП 35кВт -15м, ЛЕП 110кВт -20м;;
 зона регулювання забудови відповідно до вимог пам’ятко охоронного законодавства та
історико-містобудівних обґрунтувань.;
 санітарно-охоронна зона від закритого кладовища -100м;
 санітарно-охоронна зона від діючого кладовища -300м;
 санітарно-охоронна зона від свердловини водопостачання в розмірі 30-50 м від свердловини;
 санітарно-охоронна зона І поясу від свердловини мінеральних вод в розмірі 30-50 м від свердловини;
 санітарно-охоронна зона ІІ та ІІІ поясу від свердловини мінеральних вод;
В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:
 трансформаторного підпункту в розмірі 3 м від огородження;
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.
Табл. 8. Оцінка ймовірного впливу Генплану на довкілля відповідно до контрольного переліку
Чи може реалізація Генплану спричинити:
Повітря
1 Збільшення викидів забруднюючих речовин від
. стаціонарних джерел

2
.
3
.

Збільшення викидів забруднюючих речовин від
пересувних джерел
Погіршення якості атмосферного повітря

4 Появу джерел неприємних запахів
.
Водні ресурси
1 Збільшення обсягів скидів у поверхневі води
.

2
.
3
.
4

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких
показників, як температура, розчинений кисень,
прозорість, але не обмежуючись ними)
Значне зменшення кількості вод, що використовуються
для водопостачання населенню
Збільшення навантаження на каналізаційні системи та

Негативний вплив
Так
Ймовірно

Пом’якшення стану
Ні

+

Шкідливий вплив на атмосферне повітря від
господарської діяльності підлягає
екологічному регулюванняню та контролю.
Встановлюються необхідні фільтри та
поглиначі викидів.
несуттєве

+
•

+

+

Несуттєве. Забороняється спалювання всіх
видів горючих відходів на території
населеного пункту.
Несуттєве. Встановлюються необхідні
фільтри та поглиначі викидів.

•

Дощові води передбачено відводити по
спланованій поверхні до дощеприймальних
лотків, і далі на очистку в систему дощової
каналізації
Відведення господарсько-побутових стоків
передбачено у закриту внутрішньо
майданчикову систему господарськопобутової каналізації, та їх очистки на
запроектованих локальних очисних
спорудах.
невідбувається

•

невідбувається

•

невідбувається

.
5
.

погіршення якості очистки стічних вод
Появу загроз для людей і матеріальних об'єктів,
пов'язаних з водою (зокрема таких, як паводки або
підтоплення)
Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму
малих річок регіону
Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів
або ж шляхом порушення водоносних горизонтів)
Забруднення підземних водоносних горизонтів

•

невідбувається

6
.
7
.
8
.
Відходи
1 Збільшення кількості утворюваних твердих побутових
. відходів

•

невідбувається

•

невідбувається

•

Невідбувається. Вирішення очистки скидів,
застосування зворотніх вод

•

2
.

•

Відходи, (тверде побутове сміття), що
будуть утворюватися від населення та від
експлуатації підприємств передбачається
збирати в контейнери, та вивозити
спеціалізованим організаціями згідно
графіку та по мірі необхідності.
У разі виявлення та ідентифікації серед
побутового сміття небезпечних відходів, –
необхідно вживати заходів для їх видалення
та утилізації відповідно до вимог чинного
законодавства України.
невідбувається
невідбувається

Збільшення кількості утворюваних чи накопичених
промислових відходів IV класу небезпеки

3 Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки
4 Спорудження еколого-небезпечних об'єктів
. поводження з відходами
Вплив на грунт, надра, геологічне середовище та ландшафти.
1 Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару
.
2 Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів
3 Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або
. планованій практиці використання земель
4 Виникнення конфліктів між ухваленими цілями
. генплану та цілями місцевих громад
Перегрів поверхонь, радіаційне, електромагнітне забруднення.
1 Збільшення кількості територій з твердим покриттям,
. збільшення площ поверхонь дахів.
2 Наявність джерел радіаційного забруднення,
. перевищення природнього радіаційного фону.
3 Наявність ЛЕП високої напруги 220 кВт і вище,
. наявність електропідстанцій високої потужності,
4 Наявність джерел електромагнітного випромінювання –
. антени стільникового зв’язку, радари, антени тощо.
Акустичний вплив
1 Акустичний вплив від автотранспорту
.
2 Акустичний вплив від залізниці
3 Акустичний вплив від стаціонарних джерел
. (венткамери, підприємства тощо)

Біо різноманіття та рекреаційні зони
1 Негативний вплив на об'єкти природно-заповідного
. фонду (зменшення площ, початок небезпечної
діяльності у безпосередній близькості або на їх
території тощо)

2

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній

•
•

•
•
+

Проектом передбачається максимальне
збереження існуючого рельєфу.
невідбувається
Зміна призначення с/г земель і розміщення
СЕС

•

+

розміщення СЕС, розміщення будівель
підприємств.
немає
немає

+

несуттева

+

Посадка захисних зелених насаджень та
встановлення шумових екранів.
відсутній
Вдосконалення обланнання та
протишумових заходів. Посадка захисних
зелених насаджень та встановлення
шумових екранів.

+
+

•

+

Забороняється спалювання всіх видів
горючих відходів на території населеного
пункту.
Охорона рослинного і тваринного світу.
Впливу на місцеву фауну та флору не
очікується.
невідбувається

.
3
.
4
.
5
.
6
.

чисельності або територіальному представництві
Збільшення площ зернових культур або
+
несуттєве
селиськогосподарських угідь в цілому
Порушення або деградацію середовищ існування диких
+
невідбувається
видів тварин
Будь-який вплив на кількість і якість наявних
+
невідбувається
рекреаційних можливостей
Інші негативні впливи на естетичні показники об'єктів
+
невідбувається
довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих
краєвидів, появу естетично неприйнятних місць,
руйнування пам'ятників природи тощо)
Технологічні ризики / аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення та довкілля
1 Аварії на газопроводі високого тиску
+
Малоймовірно, дії рятувальних служб згідно
ПЛАСУ
2 Аварії на виробничих обєктах
+
Ймовірно дії рятувальних служб згідно
ПЛАСУ
3 Аварії на заліниці
+
Ймовірно
Населення та інфраструктура
1 Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні
•
несуттєве
. кількості населення будь-якої території
2 Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або
+
Передбачено збільшення житлового
. виникнення нових потреб у житлі
будівництва
3 Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему, зміни
•
невідбувається
. в структурі транспортних потоків
4 Необхідність будівництва нових об'єктів для
•
невідбувається
. забезпечення транспортних сполучень
5 Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні
+
•
Передбачено централізований вивіз ТПВ та
. комунальні послуги?
будівництво централізованої каналізації.
6 Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для
•
невідбувається
. здоров'я людей
Екологічне управління та моніторинг
1 Послаблення правових і економічних механізмів
•
. контролю в галузі екологічної безпеки
2 Погіршення екологічного моніторингу
•
3 Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого
•
. самоврядування на процеси техногенного
навантаження
4 Стимулювання розвитку екологічно небезпечних
•
невідбувається
. галузей виробництва
Інше
1 Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу
•
невідбувається
2 Збільшення споживання значних обсягів палива або
•
невідбувається
. енергії
3 Суттєве порушення якості природного середовища
•
невідбувається
4 Появу можливостей досягнення короткотермінових
•
. цілей, які ускладнюватимуть досягнення довготривалих
цілей у майбутньому
5 Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по
•
. собі будуть незначними, але у сукупності викличуть
значний негативний екологічний ефект, що матиме
значний негативний прямий або опосередкований
вплив на добробут людей

На основі експертних оцінок, представлених в табл. 8, можна зробити такі висновки щодо
ймовірного впливу генплану на довкілля:
Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої діяльності не передбачається суттєве
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (крім періоду будівництва) при умові
виконання вимог охорони довкілля.

Вплив на водні ресурси. Планована діяльність немає суттєвий вплив на водні ресурси, при умові
виконання заходів, реалізація яких не призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі
води.
Відходи. Планова діяльність не передбачає виконання заходів, реалізація яких призведе до збільшення
обсягів утворення відходів (крім періоду будівництва).
Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не передбачається змін у
топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали
землі та інші подібні загрози.
Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не передбачається реалізація
завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття та рекреаційнізони. (навпаки
зійснюється розширення рекреаційних зон)
Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності регулюється пам’ятко охоронним
законодавством.
Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає появу нових ризиків для
здоров'я населення села. Можливе незначне навантаження на транспортну інфраструктуру частини.
Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає послаблення правових і
економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки.
При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення моніторингу атмосферного повітря,
а точніше узагальнених даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин: оцінки рівня та ступеня
небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення: оцінки складу та обсягів викидів
забруднюючих речовин.
Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація планової діяльності призведе до таких можливих
впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть
значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля. є незначною.
Таким чином, можна зробити висновок, що рівень захворюваності населення хворобами, які можуть мати
відношення до забруднення атмосферного повітря, шуму є порівняно невисоким. Виражених тенденцій до
зниження рівнів захворюваності по кількості населення не спостерігається. Разом з тим, кількість
зареєстрованих випадків захворювань у 2017 році складала 73400 чол (на 100тис.населення), серед дітей з
2015р по 2017р зменшилися на 5,98 (на 1000 дітей) і становить 861,87 (Табл…………)
Реалізація планованої діяльності буде мати позитивний вплив на енергетичну забезпеченість території та
соціально - економічний розвиток села і незначний вплив на довкілля.

7.
Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків.
Охорона атмосферного повітря
Заходи для забезпечень нормативного етану атмосферного повітря під час будівництва та експлуатації
включають:
Влаштування необхідних огороджень території будівельного майданчика;
Контроль за точним дотриманням технології провадження робіт.
Розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не задіяних у єдиному безупинному
технологічному процесі.
Виключення роботи машин та механізмів на холостому ході.
Влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, використовуючи існуючі
дороги для зменшення утворення пилу.
Заходи щодо зменшення шуму та вібрації
Основними джерелами шуму та вібрації при будівництві є будівельна техніка та автотранспорт.
Заходи для зменшення впливу шуму та вібрації на прилеглі території та на території будівельного
майданчику включають:
дотримання технологічних вимог згідно завдань проектування та експлуатації.
систематично забезпечувати очищення фільтрів та вентиляційної системи, акустичну оптимізацію
вентиляторів охолодження.
Оскільки території житлової забудови значно віддалена від планованого будівництва, особливих заходів
захисту від шуму та вібрації не передбачається, окрім тих що регламентують технологічними та виробничими
процесами (озеленення санітарно-захисних зон, влаштування протишумових екранів).
Охорона поверхневих і підземних вод
Вплив на поверхневі та підземні води під час будівництва та експлуатації підприємства можливий під час
аварійних проливів палива і мастил працюючих механізмів, не очищення, не доочищення стоків, порушення в
роботі очисних споруд.
Заходи для забезпечень нормативного стану поверхневих і підземних вод під час будівництва та
експлуатації включають:

Влаштування будівельного майданчику з твердим покриттям та оснащення робочих місць інвентарними
контейнерами для збирання побутових та будівельних відходів.
Улаштування систем дощової каналізації.
Організація водовідведення дощових та талих вод з території.
Використання зворотної системи з очисними спорудами для промислових потреб.
Не допускати попаданню нафтопродуктів у ґрунти. Зливання паливно- мастильних матеріалів в
спеціально відведені та обладнані місця.
Не допускати попадання неочищених недоочищених стоків у ґрунти, поверхневі та підземні води.
Охорона ґрунту
Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час а будівництва та експлуатації
підприємства включають:
Обов’язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.
Складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його для
озеленення та благоустрою території.
Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці.
Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт,
недопущення роботи несправних механізмів.
Заправка будівельної техніки лише закритим способом - автозаправниками.
Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних майданчиках з
метою уникнення загромадження проїздів та проходів.
Забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території підприємства.
Недопущення розміщення виробничих та побутових відходів на відкритому ґрунті.
Недопущення потрапляння не очищених стоків та мулу з очисних споруд у ґрунт.
Охорона рослинного і тваринного світу
Об’єктом впливу на тваринний світ під час проведення будівництва та експлуатації можливий при роботі
землерийної техніки. Шум механізмів може стримувати птахів в період гніздування. Після будівництва
проводиться благоустрій території.
Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека
Заходи для забезпечень безпечних умов праці під час будівництва та експлуатації включають:
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.
Проектні пропозиції щодо вирішення екологічних проблем
Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідна широкомасштабна система комплексних
заходів економічного, соціально-політичного, технологічного та культурного характеру. Їх продуктивному
вирішенню та піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та
регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме:
забезпечення виконання заходів, передбачених державними та регіональними цільовими
програмами щодо охорони та відтворення довкілля;
завершення формування регіональної інформаційної системи моніторингу довкілля області, як
складової державної системи, створення автоматизованої системи передачі, збору даних та оцінки екологічної
ситуації в області, прогнозування шкідливого впливу на довкілля;
впровадження дієвих економічних складових впливу на систему природокористування за
рахунок реалізації в повному обсязі принципу “забруднювач платить” та створення регіонального
екологічного фонду;
розроблення та реалізація програми моніторингу навколишнього природного середовища з
чітким визначенням конкретних заходів, їх виконавців, термінів виконання, обсягів і джерел фінансування.
а також:
Щодо охорони атмосферного повітря:
перехід на екологічно чисті технології на всіх виробництвах;
вдосконалення проведення державного і виробничого контролю за дотриманням технологічних
нормативів на підприємствах незалежно від форми власності;
оснащення джерел викидів ефективним пило-, газоочисним обладнанням, підвищення рівню
технічного стану та експлуатації діючого обладнання;
розробка та впровадження регіональної інформаційної системи, накопичення бази даних та
впровадження реєстру викидів забруднюючих речовин з використанням засобів електронно-обчислювальної
техніки за відповідними програмними комплексами.

Для більш надійного контролю за метеоситуацією та станом атмосферного повітря необхідно збільшити
кількість МС, як елементів системи екологічного моніторингу, з урахуванням розвитку системи оповіщення
щодо проявів небезпечних метеоявищ.
В галузі охорони водних ресурсів
Створений в області господарський комплекс потребує відповідних обсягів води для задоволення потреб
у воді населення та галузей економіки.
В житлово-комунальному господарстві.
Для досягнення рівня гарантованого водопостачання населення необхідно:
упорядкування наявного водовідведення, здійснення заходів щодо суттєвого зменшення та
поступового припинення скидання у водні об’єкти неочищених стічних вод шляхом будівництва нових та
реконструкції, модернізації діючих потужностей комунальних каналізаційних мереж та очисних споруд
(дощових та каналізаційних);
розробити і впровадити раціональні норми водоспоживання, технології водопідготовки та
очищення стічних вод;
впровадити засоби обліку споживання води; підвищити рівень благоустрою населених пунктів;
впровадити нові стандарти на питну воду;
ширше залучати до використання для питного водопостачання (у тому числі бюветного)
підземні води, пляшкування води;
впроваджувати системи відомчого екологічного моніторингу джерел водопостачання в місцях
водозаборів і якості питної води.
Важливим напрямом промислової політики що позитивно вплине на формування екологобезпечного
водокористування і забезпечення сталого розвитку міжгалузевих комплексів, повинне стати:
виконання інвестиційних та інноваційних проектів на засадах технологічного оновлення,
реконструкції і ресурсозбереження;
В галузі охорони земельних ресурсів:
Незбалансована господарська діяльність призвела до несприятливих тенденцій у охороні земель,
деградації ґрунтів, зменшення родючості ґрунтів. У області прогресують негативні тенденції в підтопленні
населених пунктів, деградації земельно-ресурсного потенціалу. Для подолання згубного впливу ерозійних
процесів, досягнення екологічної рівноваги в агроландшафтах області необхідно:
провести консервацію деградованих земель.
збільшити обсяги рекультивації за рахунок суб’єктів, які завдають шкоди довкіллю. Необхідно
реалізувати „Національну програму охорони земель” та „Програму охорони і підвищення родючості ґрунтів
на 2005-2015 роки”.
Окрім того, ведення селиськогосподарської діяльності повинно базуватись на агро-ґрунтовому
районуванні області з визначенням пріоритетності селиськогосподарського виробництва на основі ґрунтового
потенціалу території.
Стосовно охорони лісового фонду:
Стратегія раціонального ведення лісового господарства обумовлюється необхідністю збереження на
необхідному рівні обсягів заготівлі деревини та деякого їх зростання. Поряд з вирішенням екологічних завдань
це вимагає підтримки високого рівня посадок лісу, а також закладки нових насаджень на невгіддях і землях,
що неефективно використовуються у селиському господарстві. Посиленої уваги потребує також проблема
створення полезахисних лісових смуг.
Важливим завданням є створення насаджень плантаційного типу (для цільового вирощування деревини на баланси, рудниковий стояк тощо) шляхом організації відповідних підрозділів при діючих підприємствах, а
також залучення до цієї справи, по можливості, приватного капіталу.
Отже, пріоритетними напрямами розвитку лісового господарства області є:
підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісових насаджень;
раціональне та економне використання лісових ресурсів області;
посилення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
заходи, спрямовані на збереження інших територій, що підлягають охороні згідно з вимогами Закону
України ‘‘Про екологічну мережу України", рішення Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 №1033
“Про затвердження схеми формування екологічної мережі Закарпатської області”, РІШЕННЯ від
06.03.2015 р. N 1213 Про Програму реалізації природоохоронних заходів на 2015, Рішення Закарпатської
обласної ради про Програму перспективного розвитку природно- заповідної справи та екологічної мережі
Закарпатської області на 2006-2020 роки від 12 січня 2006 року №695
та рішення Хустської районної ради “Про затвердження схеми екомережі Хустського району”;
заходи, спрямовані на недопущення погіршення стану водоохоронних зон, прибережних
захисних смуг, інших територій та об'єктів, які є складовими екомережі;

заходи, спрямовані на збереження нормативних розмірів меж водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг водних об'єктів відповідно до статті 88 Водного кодексу України;
заходи, спрямовані на уникнення, наскільки це можливо, фрагментації території, зокрема її
природних ділянок та ділянок, зайнятих культурною рослинністю, у тому числі сіножатей, пасовищ,
полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;
заходи, спрямовані на максимальне збереження ділянок із ґрунтовим та рослинним покривом
при здійсненні містобудівної діяльності.
- заходи спрямовані на дотримання санітарно-гігієнічних норм будівництва та експлуатації інженерних
мереж.
Дані заходи описуються в розділах генерального плану та у звіті про стратегічну екологічну оцінку.
Масштаб креслень М 1:5000. Для розробки генплану використовуються матеріали вищезгаданих екологічних
програм.
заходи, спрямовані на збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду згідно з
Переліком територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення,
розташованих у Закарпатській області станом на 01.01.2019 року –
8.
Обґрунтування вибору виправданих альтернатив.
Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є стандартним способом
будівництва з використанням найкращих доступних технологій, що визнані, як на міжнародному так і на
державному рівні.
Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної
діяльності на будь-яку іншу територію.
Проектом передбачено застосування сучасних технологій. Реалізація проекту відбувається з урахуванням
діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При
будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.
При будівництві буде враховано містобудівні обмеження та особливості району розташування.
Планована діяльність з будівництва забезпечить довгостроковий позитивний вплив на
соціально-економічне середовище та не чинитиме негативного впливу на довкілля.
9.
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Передбачається створення системи контролю за виконанням технологічних процесів в тому числі за
дотриманням викидів, скидів, утворенням відходів.
В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних індикаторів, що характеризують
повноту та ефективність реалізованих рішень та який вплив це справляє на систему управління підприємством
в цілому території, району його розміщення зокрема.
10.
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення
Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. У порівнянні з нульовою
альтернативою вплив на довкілля оцінюється як незначний, оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений
впливом існуючих незмінних факторів. Рівень утилізації відходів, що є важливим індикатором регіонального
розвитку, може залишитися на незмінному рівні.
11.
Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини,
розраховане на широку аудиторію
На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що генеральний план с. Модьорош відповідає
державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє
значного негативного впливу на стан довкілля та здоров'я населення.
За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та заходи з моніторингу
впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» повинно бути враховане в документі детального планування.

