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Передумова та призначення звіту 
 

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”. 

Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 

2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків 

окремих планів та програм для довкілля. 

Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного 

планування. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як системний 

процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що 

передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх 

інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.  

 

Перелік абревіатур 
СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ДДП – документ державного планування  

ДПТ – детальний план території 

ГДК – граничнодопустима концентрація 

ГДР – граничнодопустимий рівень 

ГДС – граничнодопустимий скид 

ГДВ – граничнодопустимий викид 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ТПВ – тверді побутові відходи 

МВВ – місце видалення відходів 

ОСГ – особисте селянське господарство 

ЧКУ – Червона книга України 

 

Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, 

його зв’язок з іншими документами державного планування 
 

1.1. Процес розробки проекту містобудівної документації 
 

Замовником та власником проекту містобудівної документації “Розробка 

генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області, історико-архітектурного 

опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та мирний час, плану 

зонування території (зонінгу)” (далі – генеральний план) є Олександрійська міська рада. 

Проект генплану розроблено проектним інститутом ДП “ДІПРОМІСТО” на 

виконання рішення Олександрійської міської ради від 27.10.2017р. за № 353 «Про внесення 

змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області. 

Робота над проектом була розпочата на початку 2018 році. Враховуючи визначений 

графік виконання проектних робіт та терміни формування та надання звітної інформації 

місцевими, районними та регіональними управліннями збір, аналіз та обробка основних 

вихідних даних були розпочаті з квітня 2018р. Розгляд ескізу генерального плану, згідно 
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завдання на проектування та умов договору, був проведений під час робочих зустрічей 

авторів проекту із представниками замовника в жовтні 2018 року. Остаточне завершення 

проекту було здійснене в  грудні 2018 року.   

На виконання Закону України про містобудівну діяльність у грудні 2018 року 

замовником були проведені громадські слухання проекту генерального плану м. 

Олександрія, а графічні матеріали та інформаційна довідка проекту державного планування 

були оприлюднені на офіційному веб-ресурсі міської ради для ознайомлення громади, 

акумулювання пропозицій та зауважень згідно чинного законодавства України. Ці заходи 

отримали відгук у форматі обговорення та оцінювання проекту зокрема у вигляді листів 

конкретних громадських активістів. Така форма вираження позицій та думок є одним із 

елементів участі громадськості в процесі формування проекту документу державного 

планування, якій відповідно була приділена увага під час здійснення стратегічної екологічної 

оцінки вищезазначеного документу державного планування.  

Закон України Про стратегічну екологічну оцінку введений в дію у жовтні 2018 року, 

коли процес розробки проекту документу державного планування перебував у 

завершувальній стадії. Рішення про виконання стратегічної екологічної оцінки 

вищезазначеного документу державного планування було прийняте після завершення 

розробки проекту, що не суперечить “Методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування”, затвердженим наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів від 10.08.2018р. № 296. Виконання стратегічної екологічної 

оцінки проекту державного планування було розпочато у кінці 2018 року, після укладення 

додаткової угоди, згідно листа-замовлення Управління житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування Олександрійської міської  від 27.11.2018р. за № 07-883. 
 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів виконавчої 

влади під час розроблення проекту генерального плану м. Олександрія та здійснення 

СЕО. 

 

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Розробка 

генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області, історико-архітектурного 

опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та мирний час, плану 

зонування території (зонінгу)» був розроблений проект Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки. З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 

державного планування було розміщено на офіційному сайті Олександрійської міської ради: 

http://olexrada.gov.ua/advert/zayava-pro-vyznachennya-obsyagu-strategichnoyi-ekologichnoyi-

otsinky-proektu-generalnogo-planu-mista-oleksandriya.html#more-58584. Оголошення про 

розміщення даної Заяви на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради було 

опубліковане у газеті «Вільне слово», випуск від 27.02.2019 № 9.  

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від 

громадськості не надходило.  

Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного 

планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у 

сфері охорони здоров’я.  

Від Департаменту екології та природних ресурсів Кровоградськї ОДА були отримані  

пропозицій щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки які враховані під час здійснення 

СЕО та підготовки звіту. 
 

http://olexrada.gov.ua/advert/zayava-pro-vyznachennya-obsyagu-strategichnoyi-ekologichnoyi-otsinky-proektu-generalnogo-planu-mista-oleksandriya.html#more-58584
http://olexrada.gov.ua/advert/zayava-pro-vyznachennya-obsyagu-strategichnoyi-ekologichnoyi-otsinky-proektu-generalnogo-planu-mista-oleksandriya.html#more-58584
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1.2. Зміст і основні цілі генерального плану та його взаємозв’язок з 

іншими планами та програмами 
 

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту. Даний документ визначає основні принципи і напрямки 

планувальної організації та функціонального призначення території. 

Дана містобудівна документація розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми 

планування території України з врахуванням проектних пропозицій містобудівної 

документації регіонального рівня - Схема планування території Кіровоградської області 

(затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 15.02.2013р № 442) ), та наявної 

містобудівної документації місцевого рівня. 

 

Основними цілями проекту генерального плану, включеними до загального опису 

плану, на основі положень чинних документів державної політики та вимог містобудування, 

є:  

1. Розвиток сельбищної зони відповідно до прогнозної чисельності населення із 

забезпеченням функціональності містобудівного розвитку; 

2. Розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування; 

3. Розвиток виробничих територій: промислово-комунальних, сільськогосподарських 

територій,  формування комунальних зон тощо з урахуванням забезпечення санітарно-

гігієнічної сумісності з оточуючою сельбищною територією. Забезпечення подальшого 

розвитку підприємств реального сектору економіки. 

4. Організація зон альтернативного сільськогосподарського господарства, в т.ч. за 

рахунок рекультивації порушених територій. 

4. Формування ландшафтно-рекреаційних та туристичних зон, резервування ділянок 

для розміщення об’єктів рекреаційно-туристичного призначення. 

5. Розвиток транспортної інфраструктури населеного пункту: організація вулично-

дорожньої та транспортної мережі, транспортних розв’язок, формування об’їзних доріг. 

6. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення 

потреб сельбищних, виробничих та ландшафтно-рекреаційних зон на кінець розрахункового 

періоду. Визначення стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням 

перспективних обсягів утворення ТПВ. 

7. Визначення заходів інженерної підготовки і захисту території від небезпечних 

природних процесів, як для існуючих так і для перспективних ділянок містобудівного 

освоєння території. 

8. Дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення 

санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища при 

визначенні проектних рішень з планувальної структури населеного пункту, визначенні 

функціонального використання території. 

9. Врахування та забезпечення охорони об’єктів культурної  спадщини.  

 

 

Інші плани та програми що мають відношення до документу державного 

планування. 

В розділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що діють на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній документації. Їх 

положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної 

документації та  її стратегічної екологічної оцінки. Головні стратегічні документи, що мають 

відношення до проекту генерального плану перераховані нижче: 
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1) Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 

рік. 

Програма затверджена Рішенням Кіровоградської обласної ради № 593 від 

11.12.2018р. у рамках реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 

року, затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року № 716.   

 Головною метою Програми є підвищення якості життя та добробуту населення на 

основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, зростання 

конкурентоспроможності економіки області, розвиток міжнародної співпраці та 

міжрегіонального співробітництва. 

В сфері екологічної ситуації та раціонального використання природних ресурсів 

головною ціллю є забезпечення охорони та поліпшення стану довкілля; збереження 

найцінніших природних територій, забезпечення збалансованого розвитку лісового 

господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій 

лісів; забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах належної 

якості; захист територій від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяних нею збитків. 

При розробці Програми з урахуванням положень та завдань, визначених Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 (зі змінами)), Планом заходів на 

2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733), 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, Стратегією розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року, (затвердженої рішенням обласної ради від 27 

березня 2015 року № 716), Плану заходів на 2018-2020 роки із її реалізації, (затвердженого 

рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року №238 (із змінами)). 

 

2) Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.  

Стратегія затверджена у новій редакції рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 

березня 2015 року №716. Головними цілями Стратегії є: підвищення 

конкурентоспроможності економічного комплексу Кіровоградської області на внутрішньому 

і на зовнішньому ринках; формування сучасної ефективної моделі управління розвитком 

регіону; підвищення стабільності соціально-економічного розвитку регіону на підґрунті 

диверсифікації його економіки; сприяння розвитку підприємницької діяльності та створенню 

нових робочих місць на місцевому рівні; збільшення надходжень до місцевих бюджетів і 

підвищення спроможності фінансування регіональних цільових програм; сприяння 

збільшенню доходів населення, поліпшенню умов і якості життя та особистого розвитку 

жителів Кіровоградщини. 

 

3) Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в 

Кіровоградській області на 2016-2020 роки. 

Програму затверджено Рішенням Кіровоградської обласної ради 25 березня 2016 року 

№ 44, зі змінами (останні зміни Рішення Кіровоградської обласної ради від 08.06.2018р. № 

489). Метою Програми є реалізація в області національної екологічної політики шляхом 

виконання завдань визначених Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 

2020 року та відповідними заходами щодо її реалізації в частині охорони навколишнього 

природного середовища; охорона та поліпшення стану довкілля в області шляхом виконання 

заходів із зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; зниження 

обсягів скидів забруднених стічних вод у природні водні об'єкти; зменшення негативного 

впливу промислових і побутових відходів на довкілля. 

 

4) Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 
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Програма затверджена рішення Кіровоградської обласної ради від № 387 від 23.11.2012 

року. Метою Програми є підвищення ефективності використання меліоративних систем 

області, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні 

держави, реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства, 

забезпечення централізованим питним водопостачанням сільських населених пунктів з 

привізною водою, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов проживання 

населення, задоволення потреби населення і галузей економіки області у водних ресурсах, 

оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод, 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро, збереження і відтворення водних ресурсів. 

 

5) Схема екологічної мережі Кіровоградської області.  

Схема затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради 23.06.2017р. Загальною 

метою створення схеми екомережі області є подальше регулювання суспільних відносин у 

сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання існуючих 

природних комплексів.  

 

6) Міський інфраструктурний план Стратегії Сталого Розвитку м. Олександрії на 

період до 2030 року. 

Міський інфраструктурний план затверджений рішенням Олександрійської міської 

ради від 23 січня 2018 року № 411. Загальною метою є сприяння реалізації стратегічних 

завдань, спрямованих на розвиток міста Олександрії, залучення фінансування з різних 

джерел, в тому числі коштів міжнародних грантових організацій, для реалізації соціальних, 

культурних, освітніх та економічних проектів, актуальність яких обґрунтована усебічним 

дослідженням потреб громади міста.  

 

7) Програма економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2019 рік. 

Програма затверджена рішенням Олександрійської міської ради від 21.12.2018р. № 626.  

Загальною метою програми є активізація економічного і соціального розвитку усіх галузей 

міста, підвищення рівня та якості життя населення за рахунок ефективного використання 

потенціалу міста, реалізація та впровадження енергозберігаючих проектів та заходів, 

створення сприятливих умов для ефективної зайнятості та нових робочих місць, 

нарощування обсягів промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності 

продукції, розвиток малого та середнього підприємництва, підвищення 

бюджетоспроможності та збільшення надходжень до міського бюджету, подальший розвиток 

соціальної сфери м. Олександрії. 

 

Більш детальний перелік програмних документів державного планування та їх рівень 

зв'язку з проектом генерального плану відображений у Додатку 1.  
Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля, визначених в тому числі 

іншими документами державного планування, та їх відповідність цілям генерального плану 
наведена у Додатку 2. 
 

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо 

документ державного планування не буде затверджено  
 

Повітряний басейн 
 

Одним із визначальних чинників стану атмосферного повітря території є її 

метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі. Місто Олександрія розташоване на території з помірним природним 
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потенціалом забруднення атмосферного повітря та характеризується менш сприятливими 

умовами розсіювання промислових викидів в атмосфері. 

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела 

викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних 

джерел викидів.  

Контроль за якістю атмосферного повітря на території міста проводить лабораторія 

спостереження за забрудненням атмосфери II групи Кіровоградського центру з 

гідрометеорології за інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, сажа, розчинені 

сульфати. Спостереження проводяться на посту, по вул. 6-го Грудня, 17. 

За результатами досліджень у 2017р. рівень забруднення атмосфери пилом 

перевищував нормативні значення середньодобової концентрації на рівні 1,5 ГДК, 

максимальної концентрації на рівні 1,2 ГДК. Також відмічались перевищення максимально 

разових концентрацій сажі на рівні 1,3 ГДК. 

За даними Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ України 

моніторингові спостереження забруднення атмосферного повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел у 2017 та 2018 роках не проводились. 

Пост спостереження розташований в центральні частині міста, в сельбищній зоні, 

результати спостереження яких в більшій мірі відображають вплив автотранспорту на стан 

атмосферного повітря. Таким чином стан атмосферного повітря можна вважати умовно 

задовільним, враховуючи що показники забруднення повітря на посту спостереження по 

більшості забруднюючих речовин не перевищують ГДК.  

 

Стаціонарні джерела викидів 

Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих 

речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. Аналіз 

тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами проводиться 

згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки (наданих Головним 

управлінням статистики в Кіровоградській області, Департаментом екології та природних 

ресурсів Кіровоградської ОДА).  

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення, (тис. тонн). 

Роки 2005 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Викиди 

забруд. 

речовин 

12,534 0,252 0,178 0,17 0,162 0,174 0,186 0,167 0,265 

викиди СО2     43,2 36,3 36,3 38,9 35,6 

 

Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення в останні 4 роки спостерігається тенденція до поступового 

зростання обсягу викидів забруднюючих речовин. Це пов’язано зі поступовим 

нарощуванням темпів економічної діяльності підприємств, яка зазнала спаду після 

економічної кризи 2008-2009 років. Викиди діоксиду вуглецю мають загальну тенденцію до 

скорочення. 

Стаціонарні джерела викидів зосереджені переважно на території промислово-

виробничих груп. Найбільша кількість виробничо-промислових ділянок зосередження в 

промвузлах, що розташовані на східній та південно-східній околицях міста. Також наявні 

групи підприємств промислово-комунального призначення у південній та західній частині 

міста. Майже всі відносяться до IV, V класів шкідливості. Незначна частка виробничо-

комунальних підприємств розташована розосереджено в центральній та північній частинах 

міста.  
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Більшість промислових підприємств міста відносяться до таких галузей 

промисловості, як харчова та легка промисловість; металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів; машинобудування, виробництво машин і устаткування; ремонт і 

монтаж машин і устаткування; та підприємств з надання комунальних послуг населенню.  

Основними забруднюючими речовинами є окисли вуглецю, окисли азоту, сірчаний 

ангідрид, пил. В зоні впливу промислових ділянок, в межах СЗЗ, можливі перевищення ГДК 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Також внесок у забруднення атмосфери додають котельні підприємств тепло-

енергопостачання міста, які розосереджені переважно в межах сельбищної території. 

Централізоване теплопостачання житлово-комунального сектору м.Олександрія 

здійснюється від котелень КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради. На 

балансі КП знаходиться 8 котелень та 5 топкових. Також в місті встановлено 22 об’єкти 

ЦТП. В садибній забудові використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. 

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору 

використовуються природний газ та відходи деревини. 

 

Пересувні джерела 

Основна частка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря припадає на 

пересувні джерела, переважно на долю автотранспорту. Викиди від автотранспорту особливо 

небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні 

дихання людини. Якість повітря може погіршуватись з причини експлуатації технічно 

зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього 

руху, стану дорожнього покриття. Найбільші інтенсивності автомобільного руху, в тому 

числі транзитного, відмічаються по вулицях Соборний проспект, Шевченка, 6-го Грудня, 

Знамянська, Першотравнева, Героїв Сталінграду, Козацький шлях, Новопразьке шосе. 

 

Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами 

здійснений згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки 

(наданих Головним управлінням статистики в Кіровоградській області, Департаментом 

екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА).  

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами 

забруднення, (тис. тонн). 

Роки 2005 2010 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Викиди забруд. 

речовин 

3,128 3,837 3,963 3,613 3,206 … … 

викиди СО2   42,1 39,9 32,7 … … 
* - У 2016 та 2017 рр. розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 

забруднення не проводилися. 

 

Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин пересувними 

джерелами забруднення в останні роки, що охоплені наявними даними статистичної 

звітності, спостерігається тенденція до поступового скорочення. Така тенденція більш 

ймовірно пов’язана із зменшенням використання автотранспортним засобами приватної 

власності через загальне зменшення фінансових статків населення у 2014 році. 

Одним із головних завдань в питанні охорони атмосферного повітря на території 

житлової та прирівняної до неї забудови є розподілення транспортних потоків шляхом 

формування раціональної магістральної мережі вулиць, створення об’їзних доріг для 

виведення транзитних потоків поза межі сельбищної зони та виконання інших рішень, 

прийнятих в проекті генерального плану в  розділі «Транспорт». 

Регулювання впливу на атмосферне повітря стаціонарних джерел викидів 

здійснюється шляхом виділення санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) існуючих підприємств 

та виділення СЗЗ для перспективних промислово-комунальних зон та об’єктів та їх 
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озеленення, впровадження інженерно-планувальних заходів на підприємствах або надання 

рекомендації з їх перепрофілювання.  

Для забезпечення відповідності стану атмосферного повітря санітарним нормам на 

території житлової забудови регулювання впливу від котелень підприємств тепло-

енергопостачання міста здійснюється за рахунок планувально-конструктивних будівельних і 

технологічних рішень котелень при їх реконструкції та технічному переоснащенні, з 

впровадженням теплових установок сучасного типу: тепло-гідромеханічні генератори, 

теплові насоси та інших альтернативних джерел теплопостачання (когенераційні установки, 

геліосистеми). 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений. 

У Програмі охорони навколишнього природного середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки (рішення Олександрійської МР № 1799 від 25.102015р)., 

однією з пріоритетних цілей є зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення 

стану атмосферного повітря. У випадку, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до 

зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов 

проживання населення. У майбутньому, зі збільшенням кількості житлової забудови та 

підприємств виробничо-комунального сектору без належної системи споруд та мереж тепло-, 

газопостачання міста, без оптимізації розміщення нових суб’єктів виробничої діяльності з 

урахуванням екологічних вимог, рівень забруднення атмосферного повітря, швидше за все 

матиме тенденцію зростання. Водночас, якщо проект генерального плану не буде 

впроваджений, а нові рішення щодо розбудови вулично-дорожньої мережі, що визначає як 

внутрішні міські, так і зовнішні зв’язки транспортного сполучення для зменшення транзиту 

через місто, не будуть реалізовані вплив транспорту на атмосферне повітря і здоров'я 

населення буде зростати, особливо в центральній частині міста, що знизить рівень 

комфортного проживання цьому районі. 

 
 

Водний басейн. 

Гідрографічна мережа представлена р. Інгулець та її лівою притокою р. Березівка та 

старицями в заплаві р. Інгулець, штучними водоймами. 

Ріка Березівка в межах міста зарегульована двома ставками, які використовуються для 

рибогосподарських потреб. 

Стік балки Верболозівська (інша назва - балка Розвилина), яка є правою притокою 

р.Ігнулець, зарегульований штучними водоймами. Серед них ставок “Перемога“, 

водосховище Перемогівське, ставок “Гідра”. Водойми в минулому використовувались для 

технічного прямого та оборотного водопостачання підприємств промисловості та енергетики 

міста. Сьогодні деякі ставки використовуються для риболовлі та відпочинку. 

За даними Кіровоградського обласного управління водних ресурсів поблизу міста 

наявне одне підприємство, що здійснює скид зворотних вод - Олександрійське ВКГ ОКВП 

Дніпро-Кіровоград, каналізаційні очисні споруди якого розташовані за межами міста, у 

південному напрямку. У 2017р. було скинуто 1985 тис. м
3
 нормативно-очищених стічних вод 

після повної біологічної очистки, а також 1,5 тис. м
3
 нормативно-чистих зворотних вод. 

Додатковим джерелом забруднення водного басейну є поширення стихійних звалищ сміття 

та вигрібні ями приватної забудови; поверхневий стік, який формується на території міста, 

виробничих майданчиках промислових підприємств. 

За даними Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища у 

Кіровоградській області у 2017р. гідрохімічний моніторинг поверхневих вод, в т.ч. 

р.Інгулець, здійснюється Кіровоградським обласним управлінням водних ресурсів. Згідно 

результатів досліджень вода річки Інгулець має природну високу мінералізацію та високий 
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вміст магнію від 14,59 мг/дм
3
 до 63,23 мг/дм

3 
(норма - 40,0 мг/дм

3
) та заліза від 0,05 мг/дм

3
 до 

0,14 мг/дм
3
. Скиди стічних вод в р. Інгулець комунальними підприємствами в межах басейну 

ріки забруднюють її органічними сполуками, СПАР та фосфатами. Середньорічні значення 

показників якості води в створі нижче м. Олександрія (в Іскрівському водосховищі) 

спостерігались: по БСКп з 3,93 - 4,43 мгО2/дм
3 
(норма 3,0 мгО2/дм

3
), ХСК з 25,49 – 39,17 

мгО2/дм
3 
(норма - 15,0 мг О2/дм

3
). Протягом року відбувається зміна показників якості води у 

Іскрівському водосховищі яка пов’язана з проведенням промивки русла р. Інгулець шляхом 

подачі дніпровської води каналом ”Дніпро – Інгулець” в Карачунівське водосховище в квітні 

– серпні. В період пропуску дніпровських вод якість води в річці, за гідрохімічними 

показниками, наближається до якості дніпровської води. Після закінчення промивки русла 

річки, уже в жовтні, показники якості води повертаються до характерних для даного створу 

значень. 

Олександрійське міжрайонне управління водного господарства здійснює 

спостереження за якістю води у орендованих ставках м. Олександрія та на р. Інгулець (нижче 

греблі Олександрійського водосховища) за гідрохімічними показниками. За результатами 

спостережень вода у ставку Перемога має перевищення ГДК по таким речовинам, як магнію, 

ХСК, загальна жорсткість, сухий залишок. У інших ставках перевищення фіксується по 

показнику ХСК. У створі на р. Інгулець значення ХСК з 30,39 мгО2/дм
3 
(при нормі 15,0 мг 

О2/дм
3
).   

Моніторингові дослідження водойм в місті у 2017р. здійснювались Кіровоградським 

обласним лабораторним центром МОЗ України за показниками – запах, кольоровість, рН, 

загальна жорсткість, аміак, нітрити, сухий залишок, залізо, хлориди, індекс ЛКП в наступних 

місцях водокористування: 

- Пляж ТОВ “Перемога”, мкр Перемога (проба не відповідала встановленим нормам по 

загальній жорсткості з перевищенням в 1,4 рази); 

- Пляж ТОВ “Розвага”, мкр Перемога, на березі Перемогівського водосховища (проба не 

відповідала по загальній жорсткості в 1,2 рази, індексу ЛКП в 2,2 рази); 

- Міський пляж, біля парку ім. Т.Г. Шевченка, на лівому березі р. Інгулець (відхилень не 

було); 

- місце купання, район ЗОШ № 8, на р. Березівка (перевищення по індексу ЛКП в 3 рази); 

- місце купання, район геріатричного пансіонату, р. Інгулець (перевищення по індексу 

ЛКП в 7 разів). 

 

З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання необхідно 

виконання ряду пріоритетних завдань: реконструкція каналізаційних мереж та 

каналізаційних очисних споруд; повне охоплення міста системою централізованого 

водопостачання та водовідведення; організація зон санітарної охорони джерел 

централізованого водопостачання; реконструкція КОС; розвиток мережі дощової каналізації 

з будівництвом локальних очисних споруд зливових стоків; розчистка русел та благоустрій 

водотоків; виготовлення технічної документації із землеустрою із визначення меж 

прибережних захисних смуг водотоків та водойм міста з винесенням їх меж в натурі та 

забезпеченням режиму господарської діяльності, передбаченого законодавством; визначення 

балансоутримувача та забезпечення фінансування для утримання прибережних смуг водойм 

міста. 
 

Існуюче водопостачання. 

Джерелом водопостачання м. Олександрії є магістральний районний водопровід 

«Дніпро-Кіровоград». Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» здійснює постачання питної води для населення і підприємств 

м.Олександрія. Згідно даних “Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища у 2017р.”, за результатами проведених базовим підприємством галузі - ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград" моніторингових лабораторних досліджень якість питної води, яку 
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підприємство подає споживачам, питна вода відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 

"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". 

Після введення в експлуатація даного водопроводу свердловини Ново-Пилипівського 

водозабору на період до 1986р. були затампоновані та частково ліквідовані. В 1986р. були 

пробурені нові свердловини № 2, 5 глибиною відповідно 15 та 20м на алювіальний 

водоносний горизонт, і в 2001р. пробурена свердловина № 1 глибиною 98м на водоносний 

горизонт кристалічних порід. 

За даними Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарства ОКВП «Дніпро-

Кіровоград», яке здійснює постачання питної води для м. Олександрія, з 2010 року підземний 

водозабір «Ново-Пилипівський» продуктивністю 720 м
3
/добу через незадовільну якість води 

законсервований і при необхідності може бути використаний у разі надзвичайної ситуації. 

При необхідності використання даного джерела як додаткового для цілей централізованого 

водопостачання необхідно встановлення систем водопідготовки з доведенням якості води до 

норм ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Рівень охоплення населення послугами централізованого водопостачання на кінець 

2017 року склав 76,829 тис. чоловік (79,4%). Частина мешканців садибної забудови 

користується водою з водорозбірних колонок, яких на вуличній водопровідній мережі 

встановлено 50 одиниць, та власних шахтних колодязів. 

Використання води з нецентралізованих джерел водопостачання є значним фактором 

ризику для здоров’я жителів міста. За даними Департаменту охорони здоров’я 

Кіровоградської ОДА всього на території м.Олександрії налічується 68 колодязів 

громадського користування, із яких проведення систематичних лабораторних досліджень 

води організовано лише в 28 колодязях. За результатами досліджень у 7 колодязях 

виявлено значне перевищення вмісту нітратів. Крім того, через відсутність проведення 

щорічної дезінфекції також не відповідають нормативно допустимим на 

мікробіологічні показники: 6 проб із 11. 

На території міста є 5 власних локальних джерел водопостачання з артезіанських 

свердловин, у т.ч. які забезпечують водою дитячий заклад. Дослідження цих джерел на вміст 

природних радіонуклідів (уран-238, радій-226, радон-222) не проводилось. 

Згідно проектних рішень передбачається 100%-не охоплення території міста (існуючі 

та перспективні споживачі) системою централізованого водопостачання. 

 

Система дощової каналізації. 

На території міста відведення поверхневих, дощових та талих вод здійснюється 

мережами дощової каналізації, відкритими водовідвідними канавами, побудованими вздовж 

вулиць та лотками. Протяжність закритих мереж дощової каналізації складає - 1,1 км, 

каналів – 11,5 км, лотків – 0,5км. Очисні споруди дощових вод відсутні. Незважаючи на 

тривалий час експлуатації (50 – 60 років) та зниження пропускної здатності окремих ділянок 

підземних мереж, існуюча система водовідведення загалом справляються з пропуском 

дощових і талих вод. Але у разі інтенсивного танення снігу або сильних злив виникає загроза 

підтоплення окремих ділянок території міста, проблеми спостерігаються  у наступних 

мікрорайонах: Північно-східний, Покровський, Мікрорайон Старе місто, 14-й, 15-й 

мікрорайони, Перемозький мікрорайон, Центральний, Південно – східний, Південно-

західний, Ново – Пилипівський. Скиди неочищених дощових стоків спричиняють 

забруднення навколишнього середовища, водойм та ґрунтів важкими металами, токсичними 

та канцерогенними речовинами від осідання викидів автотранспорту, витікання паливо-

мастильних матеріалів, продуктами руйнування твердого дорожнього покриття тощо. 

Таким чином існуюча система відведення дощових та талих вод у                                 

м. Олександрія потребує розвитку та вдосконалення насамперед за рахунок реконструкції 

окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності, проведення постійного 

моніторингу технічного стану мереж, їх регулярного розчищення. А також значного 

розширення існуючої мережі, будівництва нових магістральних та головних колекторів по 
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тальвегам водозбірних басейнів відповідно до умов формування поверхневого стоку, за 

напрямками його руху з метою запобігання накопичення стоків, підтоплення міських 

територій та зменшення ризику прояву ерозійних процесів. Перед скидом поверхневих 

стоків у водні об’єкти необхідно влаштовувати споруди по їх очищенню. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений. 

 

Якість поверхневих вод. Відсутність достатньо розвиненої системи збору дощових 

вод та відсутність локальних очисних споруд у місцях їх випуску, не повне охоплення міста 

каналізацією спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод. 

Враховуючи, що в квітні – серпні відбувається проведення промивки русла р.Інгулець 

шляхом подачі дніпровської води каналом ”Дніпро – Інгулець” в Карачунівське 

водосховище, в найближчому майбутньому більш ймовірно цей стан залишатиметься таким і 

надалі. При змінах певних чинників, таких як зменшення загального річного стоку в межах 

водозбірних басейнів р. Березівка та інших приток р. Інгулець можливе подальше 

погіршення показників якості поверхневих вод через зменшення їх природної здатності до 

самоочищення.   

Водопостачання. Забезпечення питною водою для більшості населення здійснюється 

відповідної до санітарних норм якості і не має ризику для здоров'я населення. Комунальним 

підприємством здійснюються роботи з виконання плану заходів щодо розвитку, 

реконструкції та переоснащення мереж та споруд системи централізованого водопостачання, 

що дає підстави припускати достатньо високий рівень забезпечення в майбутньому якісною 

питною водою і відсутності ризиків для здоров’я населення, що підключене до 

централізованої системи водопостачання.  

Подальше користування водою із шахтних колодязів без будівництва розвинутої 

мережі централізованого водопостачання залишатиме певні ризики для здоров'я населення 

через користування водою незадовільної якості.  

 

Ґрунтове середовище та земельні ресурси. 
 

Ґрунтовий покрив на території міста є дуже різноманітним, що пояснюється  

різновидами материнських порід, рельєфом, геоморфологічними особливостями району. 

Чорноземи звичайні малогумусні глибокі середньо- (агрогрупа 59д) та важко-

суглинкові (агрогрупа 59е) та чорноземи звичайні малогумусні важкосуглинкові (агрогрупа 

60е) - поширені на підвищених ділянках плато, розташовані на південно-західній, північно-

західній, північній та північно-східній околицях міста.  

Чорноземи звичай слабо- та середньо-змиті легко глинисті, середньо суглинкові та 

важко суглинкові поширена на схилах долини р. Інгулець та її балочної мережі.  

В центральній частині міста, на лівому березі р. Інгулець, нижче впадіння р.Березівка, 

поширені чорноземи на пісках супіщані.  

В заплавах рік Інгулець та Березівка розвинуті лучні намиті супіщані ґрунти та 

чорноземно-лучні та лучні намиті середньо-, та важкосуглинкові ґрунти. 

У південно-західній частині території що проектується, через значний антропогенний 

вплив наявні переважно рекультивовані важкосуглинкові ґрунти з насипним гумусованим 

шаром.  

Виробнича цінність земель сільськогосподарського  призначення на території міста 

визначається в складі “Технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки 

земель м. Олександрія”, (ДП ”Кіровоградський інститут землеустрою”, м.Кіровоград – 

2011р.). Згідно Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 6.10.2003 

року № 245 ”Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів” поширені на 

території міста агровиробничі групи ґрунтів 59д, 59е, 60е віднесені до особливо цінних. 
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Питання щодо відведення земель сільськогосподарського призначення різних форм 

власності для потреб містобудівного розвитку знаходиться в компетенції органу місцевого 

самоврядування відповідно вимог п. 2, ст. 150, Земельного кодексу України. 

 

Сучасне використання земельних ресурсів має наступні показники. Площа міста 

згідно статистичної звітності складає 5540,0 га. Житлова забудова складає 27,9 % від 

території міста. Значний відсоток складають території сільськогосподарського призначення 

(27,1%), території транспортної інфраструктури (12,9%), виробничі території (7,5 %) та 

ландшафтно-рекреаційні та озеленені території (14,2%), з яких левову частку складають 

території дач та садівницьких кооперативів .  

Нижче, в таблиці наведено сучасне використання території. 

 

Показники га % 

1. Житлова забудова, всього, у тому числі: 1543,0 27,9 

- багатоквартирна 209,6 3,8 

- садибна  1333,4 24,1 

2. Громадська забудова 154,2 2,8 

3. Виробнича забудова 413,6 7,5 

4. Комунальна забудова 87,4 1,6 

5. Складська забудова  32,6 0,6 

6.Території транспортної інфраструктури, всього, у тому числі: 716,5 12,9 

 - вулично-дорожньої мережі 256,4 4,6 

 - зовнішнього транспорту  460,1 8,3 

7. Ландшафтно-рекреаційні та озеленені території загального 

користування, всього, у тому числі: 

789,2 14,2 

- озеленені території загального користування 52,8 1,0 

- дач та садівницьких кооперативів 649,2 11,7 

- ліси 87,2 1,6 

8. Спецтериторії 5,2 0,1 

9. Території сільськогосподарського призначення 1499,6 27,1 

10. Водні поверхні 83,0 1,5 

11.Озеленені території 200,6 3,6 

11. Інші території 15,1 0,3 

Територія в межах населеного пункту 5540,0 100,0 

 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія 

розташована в межах зони середньої складності будівельних умов освоєння. Місто 

розташоване на території регіонального поширення лесових ґрунтів переважно ІІ типу за 

здатністю до просідання. Серед несприятливих інженерно-геологічних факторів  на території 

міста наявні ділянки підтоплення та заболочення, можливість затоплення повеневими 

водами 1%-ї забезпеченості, ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%, прояві яружної 

ерозії, порушені території.  

Порушені ділянки, що залишилися в результаті видобутку корисних копалин, 

розташовані переважно на південній та південно-східній околицях міста. Окрім того, в 

межах міста наявні ділянки колишнього сміттєзвалища ТПВ (в районі вул. Польова) та 

стихійні звалища площею понад 1 га, що потребують рекультивації.  

На деяких порушених ділянках, що утворилися внаслідок надровидобувної діяльності 

можуть виникати зсувні процеси, які мали місце у минулому сторіччі на схилах 

відпрацьованого Байдаківського вуглерозрізу, розташованого на південній околиці 

м.Олександрія. Круті схили водойми Байдаківського розрізу є зсувонебезпечними і 

потребують виконання відповідних заходів із захисту території. 
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Джерелами забруднення ґрунтів на території міста є викиди від автотранспорту, 

неповне охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією. Додаткове 

забруднення на території створюють несанкціоновані стихійні сміттєзвалища. Місцями 

техногенного порушення ґрунтів є порушені ділянки, що зазнали техногенного впливу в 

наслідок видобувної діяльності. 

На північно-західній околиці міста, в районі вул. Польова, розташоване колишнє 

звалище твердих побутових відходів. Згідно обласного реєстру місць видалення відходів 

(Департамент екології та природних ресурсів кіровоградської ОДА) відноситься до категорії 

екологічної небезпеки – Б (помірно небезпечні). Площа 7,05 га. Характеристика відходів - 

тверді побутові відходи, промислові інші - IV клас небезпеки. З 2008 року міське 

сміттєзвалище переведено на нову земельну ділянку, що розташована на території 

Лікарівської селищної ради, на відстані близько 3 км від межі міста у північно-східному 

напрямку. Колишнє місце видалення відходів потребує рекультивації, та моніторингових 

досліджень щодо впливу на оточуюче середовище, що і передбачено в рамках комплексної 

програми з охорони навколишнього природного середовища міста 2016-2020рр..   

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населенням у посадках, 

вільних від забудови місцях, переважно в балках, є характерним для території міста. 

Щорічно виділяються кошти а управлінням ЖКГ проводиться ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

Додаткового навантаження ґрунтам та гідрогеологічному середовищу завдають 

порушені ділянки, що утворилися при видобуванні корисних копалин. Найбільші за площею 

є Верхній розріз золовідстійника, розташований на південній околиці території що 

проектується, який є місцем видалення відходів. Згідно обласного реєстру місць видалення 

відходів (Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА), категорії 

екологічної небезпеки - В (небезпечні). Золошламосховище Олександрійської 

теплоелектроцентралі №1-2. (характеристика відходів - зола від спалювання бурого вугілля в 

котлах, шлак паливний – відносяться до ІУ клас небезпеки.). Дане МВВ знаходиться в стадії 

ліквідації через зупинку функціонування ТЕЦ № 1-2. Обсяг накопичення 3507 тис. тонн, 

площа 110га. При проведені рекультивації даного об’єкту з метою повернення  ділянки в 

раціональне землекористування необхідно розглянути можливість утилізації відходів. Для 

цього необхідно проведення геохімічного аналізу для визначення рівня токсичності відходів, 

з метою визначення, у відповідності до санітарних норм, можливості їх використання у 

якості сировини для виробництва будівельних матеріалів в дорожньому будівництві тощо. У 

разі неможливості утилізації відходів вищезазначений об’єкт підлягає рекультивації 

відповідно спеціалізованого проекту, в рамках якого необхідно передбачити заходи з 

мінімізації подальшого впливу на оточуюче середовище, формування геологічного 

ландшафту ділянки з можливістю її використання в цілях вирощування продукції сільського 

господарства, продукції для зеленого будівництва тощо. 

Контроль за станом Ґрунтового середовища здійснює Кіровоградський обласний  

лабораторний центр МОЗ України. У 2017р. проводились моніторингові спостереження 

ґрунту у 15 точках міста  - місцях рекреації (парки, місця купання) та дитячих майданчиках, 

за показниками рН, нітрати, хлориди, мікробіологічні показники. Згідно результатів 

спостережень ґрунти міського пляжу відповідали санітарним нормам. На інших точках 

спостереження відмічалось перевищення показника тітр БГКП до значень від слабо-, до  

сільно-забруднений. 

З метою охорони ґрунтового середовища та його раціонального використання 

необхідно виконання комплексу заходів: виготовлення забезпечення дієвої схеми санітарної 

очистки міста з 100%-м охопленням існуючої та проектної житлової забудови та об’єктів 

громадського призначення планово-подвірною системою санітарного очищення з 

впровадженням роздільного збору сміття; повне охоплення міста централізованим 

водопостачанням та водовідведенням; повна ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 

рекультивація та санація ділянок місць видалення відходів що ліквідуються. Рекомендовано 



 17 

проведення геохімічного обстеження територій на яких передбачена зміна функціонального 

використання в цілях розміщення житлової та громадської забудови, з виконанням при 

необхідності інженерних заходів з санації та  оздоровлення ґрунтів. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений. 

Проблема ускладнення інженерно-геологічних умов будівництва обумовлена як 

природними факторами (ландшафтними, паводковими, зливовими дощами) так і 

антропогенними факторами (неефективне використання містобудівного ресурсу, недостатній 

рівень виконання заходів з рекультивації порушених ділянок, стихійні сміттєзвалища, місця 

видалення побутових та промислових відходів, колишні ділянки видобування надр). Ця 

тенденція більш ймовірно залишиться такою і надалі у випадку, якщо не будуть вжиті 

належні заходи. Виконання цих заходів та раціональне використання земельних ресурсів при 

містобудівному освоєнні території є особливо важливим для досягнення цілей та напрямків 

визначених низкою місцевих та регіональних програм та забезпечення умов сталого 

соціально-економічного розвитку міста.  

Відсутність генерального плану з належним функціональним зонування території з 

визначенням певного цільового призначення більш ймовірно призведе до подальшого 

неефективного використання земель промислового та рекреаційного призначення зокрема на 

ділянці колишнього видобування надр, та хаотичного містобудівного освоєння. Відсутність 

реалізації низки заходів щодо інженерної підготовки та захисту, санітарного очищення 

території та рекультивації порушених ділянок, усунення загрози активізації зсувних процесів 

в зоні водойми на місці Байдаківського розрізу та процесів підтоплення на ділянках 

сельбищних територій, може негативно впливати на експлуатацію та обслуговування 

приміщень і споруд та створювати певні ризики для здоров’я населення. 
 

Поводження з відходами. 

 

Система санітарного очищення м. Олександрія планова-регулярна,  здійснюється за 

допомогою контейнерів та урн для побутових відходів. Контейнери встановлених на 

спеціальних обладнаних місцях - контейнерних майданчиках, якими обладнано 

внутрішньодворові території та інші об’єкти благоустрою. Частина сектору індивідуальної 

забудови обслуговуються за планово – подвірною (побудинковою) системою. Вивезення 

ТПВ здійснюється за графіками, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. 

Об’єм централізованого накопичення та вивезення твердих побутових відходів у 

середньому за рік  у становить 31,0442 тис. тон. 

Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на діючому 

міському полігоні, який розташовано на території Лікаревської сільської ради на відстані 

близько 3км від міста Олександрія у північно-східному напрямку, автодороги Олександрія - 

Кременчук. З 2008р.  введено в експлуатацію І пусковий комплекс. Період експлуатації – 11 

років. Обсяг захоронених ТПВ від початку експлуатації – 247293,5 т, проектний обсяг ТПВ – 

40500т/рік,  розрахунковий термін – 10-15 років.  Площа полігону – 3,0га. СЗЗ 500м 

дотримується. 

 

Аналіз тенденцій обсягів утворення та показників поводження з відходами здійснений 

згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки (дані Головного 

управління статистики у Кіровоградській області), які згідно встановлених державних 

регламентів збору статистичної звітності, надаються по міській раді вцілому.  
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Основні показники утворення та поводження з відходами 

 по м. Олександрія, (тонн) 

показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Утворенно відходів 

І–IV класів небезпеки 25321,8 25178,0 24458,8 23749,7 22174,6 

у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 34,012 22,748 85,917 72,788 180,490 

Утилізовано відходів  

І–IV класів небезпеки 4,195 613,857 688,047 671,005 900,957 

у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 0,301 607,799 630,694 657,919 876,878 

Спалено відходів 

І–IV класів небезпеки – 101,274 92,497 94,315 69,000 

у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки – – – – – 

Видалено у спеціально відведені місця 

чи об’єкти І–IV класів небезпеки 41580,53 31364,68 21180,46 31044,16 33436,84 

у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки – – – – – 

Загальний обсяг відходів, накопичених 

протягом експлуатації, у спеціально 

відведених місцях чи об’єктах (місцях 

видалення відходів) І–IV класів 

небезпеки 186547,0 187031,7 208212,2 208212,2 280730,4 

у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 21,489 – – – – 

Спеціально відведені місця та об’єкти 

видалення відходів, одиниць 1 1 1 1 1 

Кількість установок для утилізації 

(перероблення) відходів – – 1 1 1 
 

Згідно зі статистичними даними про утворення відходів в останні роки 

спостерігається тенденція до поступового скорочення об’ємів відходів І–IV класів небезпеки 

що утворюються. Однак спостерігається тенденція стрімкого зростання утворення відходів 

І–IІІ класів небезпеки. 

 

Для поліпшення екологічного стану міста, а також згідно норм ДБН Б.2.2-12:2018 для 

реалізації рішень генерального плану в межах розрахункового періоду пропонується 

будівництво комплексного підприємства промислової переробки відходів з урахуванням 

надходження відходів з прилеглих населених пунктів, орієнтовною потужністю біля 50,0 тис. 

т./рік. Необхідна  площа для розміщення такого підприємства становить близько 4,5 га. 

Будівництво підприємства промислової переробки і знешкодження відходів передбачається  

з використанням сучасних технологій, що виключає шкідливий вплив на навколишнє 

середовище. Розташування такого підприємства передбачається у промисловій зоні на 

південно-східній околиці міста. 

До моменту будівництва та введення в експлуатацію підприємства промислової 

переробки відходів пропонується реалізація заходів діючої Програми поводження з твердими 

побутовими відходами у м. Олександрія, які передбачають будівництво ІІ черги міського 

полігону ТПВ, встановлення сортувальної лінії ТПВ. 

Ділянки І і ІІ черги існуючого полігону, після їх повного відпрацювання, підлягають 

закриттю з подальшою рекультивацією та санацією територій.  

Згідно п. 11.2.4 ДБН Б.2.2-12:2018 на території населеного пункту необхідне 

облаштування пунктів приймання вторинної сировини. Кількість таких пунктів та їх місце 

розташування визначаються відповідно до схеми санітарного очищення. 

З метою запобігання потрапляння відходів І - ІІІ класів небезпеки  на полігони 

побутових відходів та довкілля необхідне створення стаціонарних пунктів прийому 

небезпечних відходів від населення, таких як: відпрацьовані акумуляторні батареї; масла та 
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шини від експлуатації приватного автотранспорту; відпрацьовані люмінесцентні лампи та 

прилади, що містять ртуть; стара побутова техніка, та забезпечити подальшу їх передачу на 

спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодження. Доцільним є організація схеми 

збору та утилізації будівельного сміття, відходів рослинництва. 
 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект оновленого генерального плану не 

буде затверджений. 
 

Існуюча тенденція до незначного скорочення  загальних обсягів утворених відходів І–

IV класів небезпеки, більш ймовірно не матиме різких коливань найближчим часом, але в 

довготривалій перспективі матиме поступове зростання, тому впровадження ефективної 

системи поводження з відходами є вкрай необхідним. Накопичення обсягів відходів І - ІІІ 

класів небезпеки  в навколишньому середовищі без належного їх утримання у МВВ, 

відсутність дієвої системи вилучення вторинних ресурсів та сучасного підприємства з  

переробки ТПВ, утворення стихійних смітників створює ризики негативного впливу на 

здоров'я населення. Розвиток системи поводження з відходами є одним із пріоритетних 

завдань органів в сфері охорони навколишнього природного середовища. В згаданій сфері 

розроблені програми державного і місцевого рівня; очікується, що їх реалізація забезпечить 

досягнення екологічних стандартів в сфері поводження з відходами на місцевому рівні.   

 

Фізичні фактори впливу. 

 

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є базові станції 

мобільного зв’язку, трансформаторні підстанція, ЛЕП. З метою захисту території житлової 

забудови від впливу електромагнітного випромінювання, що створюють джерела 

електромагнітного випромінювання встановлюються відповідні планувальні обмеження 

(охоронні зони ліній електропередач,  та за необхідності санітарно-захисні зони та зони 

обмеження забудови від радіотехнічних об’єктів). Зазначені обмеження враховуються в 

проектних рішеннях документу державного планування. 

Основними джерелами акустичного забруднення території міста є залізничний та 

автомобільний транспорт.  

Ділянками значних акустичних навантажень з перевищенням ГДР можуть бути 

магістральні вулиці, на ділянках яких може спостерігатись підвищена інтенсивність 

транспортного руху. Комплекс заходів з організації вулично-дорожньої мережі прийнятий 

рішеннями генерального плану скерований на формування раціональної мережі 

магістральних вулиць та розподілення транспортних потоків, в тому числі транзитних. 

Акустичний вплив від залізниці, з перевищенням ГДР звуку, може відбуватися в 

межах нормативної санітарно-захисної зони 100м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018, 

п.10.1.6). На ділянках впливу залізниці на житлову забудову, за умов неможливості 

досягнення нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, пропонується 

спорудження шумозахисних екранів. Здійснення спеціальних шумозахисних заходів,  з  

урахуванням  забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, 

дозволить зменшити параметри СЗЗ до 50м.  

 Контроль за станом шумового забруднення території міста здійснює Кіровоградський 

обласний  лабораторний центр МОЗ України. У 2017р. проводились виміри шуму по 

вул.Садовій, Першотравневій, 6-го Грудня, Соборному проспекту та на площі Покровській. 

Середні еквівалентні рівні шуму становили 58-65 дБА в денний час, що з урахуванням 

поправки (Примітка додатку № 16, ДСП № 173-96) не перевищує нормативних значень 

допустимих рівнів звуку на території житлової забудови. 

Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, 

акустичне забруднення є мінімальними.  
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Специфічні географічне розташування області на Українському кристалічному щиті 

та геолого-гідрологічні особливості території характеризуються природним підвищеним 

вмістом радіоізотопів урано-торієвого ряду, що є суттєвим фактором ризику для здоров'я 

населення. Захворюваність жителів області на злоякісні новоутворення має сталу тенденцію 

до зростання. Відповідно даних ГУ Держсанепідслужби у Кіровоградській області область 

займає перші рядки по загальній кількості онкозахворювань серед населення України, 

показник раку легенів – майже вдвічі більший середнього по державі.   

З метою забезпечення радіаційного захисту та ядерної безпеки в області була 

розроблена Комплексна програма захисту населення Кіровоградської області від впливу 

іонізуючого випромінювання на 2009-2013 роки та продовжена на 2014-2018 роки (далі - 

Комплексна програма), затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 березня 

2014 року № 615, із змінами, які затверджено рішенням обласної ради від 19 вересня 2014 

року № 657. 

Відповідно звітних даних ГУ Держсанепідслужби у Кіровоградській області про 

виконання Комплексної програми у 2016 році, відповідна програма захисту населення міста 

Олександрія від впливу іонізуючого випромінювання не розроблялась. 

За результатами радіаційного моніторингу, виконаного в рамках Комплексної 

програми області, було встановлено, що радон та дочірні продукти його розпаду є основним 

(до 75%) дозоутворюючим фактором для населення області.  

Також у звітних матеріалах ГУ Держсанепідслужби про хід виконання Комплексної 

програми зазначено, що у зв'язку з виконаними роботами щодо збереження тепла та заміни 

вікон у більшій частині будівель навчальних закладів (понад 50% із обстежених) значно 

зросли показники середньорічної еквівалентної рівноважної об’ємної активності (далі – 

ЕРОА)  радону-222.  

Відповідно до вищевикладеного, при реконструкції будівель та споруд (в тому числі, 

що заплановані в рамках виконання цільових програм міста з тепло енергозбереження) вкрай 

важливим є першочергове їх обстеження щодо показників ЕРОА радону-222 у повітрі 

приміщення, визначення необхідного комплексу протирадонових заходів та першочергового 

їх виконання. Для вибору оптимальних контрзаходів та їх ефективної реалізації, необхідний 

детальний аналіз конструктивних особливостей кожного окремого будинку, геологічних 

особливостей підстилаючого Ґрунту, а також джерел і шляхів надходження в цей будинок 

радону-222. 
 

 

Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт. 

 

Місто розташоване на території сполучення різних типів природних ландшафтів. 

Лівобережна центральна та північна частина міста –  лісостепові ландшафти - Лесові 

височини, сильно розчленовані ярами та балками, врізаними в кристалічні породи, з 

чорноземами типовими мало гумусними та опідзоленими, з грабовими дібровами. 

Лівобережна, східна частина міста – степові ландшафти – лесові низовини, розчленовані 

крутосхилами, переважно береговими ярами з виходами кристалічних порід, зі змитими 

чорноземами звичайними мало гумусними та вилугуваними, з байрачними дібровами. 

Прикладом є байрачні листяні ліси Олександрійського лісництва, ДП “Онуфріївське  ЛГ”, 

(квартали № 69,70 – північно-східна околиця міста), де зростають переважно акація біла, 

гледичія, ясен, клен, а також квартали №71-76 (південно-східна околиця міста), де 

основними елементами лісу є  переважно сосна, мордина, а також акація біла, гледичія. 

Правобережна частина міста - степові ландшафти - лесові височини, сильно хвилясті, 

розчленовані крутосхиловими річковими долинами та яружно-балковою мережею, з 

відслоненнями кристалічних порід, з чорноземами звичайними середньо гумусними, сильно 

еродованими, байрачними лісами та чагарниками. 

Заплавна та призаплавна тераси р. Інгулець – центральна частина міста – заплавні 

ландшафти - низинні лучно-степові солонці-солончаки заплави. 
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Природні ландшафти на урбанізованих територіях неминуче зазнають змін в тій чи 

іншій мірі. На території міста сформувався певний тип ландшафту, представлений 

відповідним складом природних, напівприродних та штучних екосистем. Найбільш природні 

ландшафти і близькі до них за сучасним станом території збереглися на прибережних 

заплавних ділянках рік Інгулець та Березівка, ділянки зелених насаджень загального 

користування. До напівприродного стану можна віднести території садових товариств та 

ділянки садибної забудови, для яких характерний найменший коефіцієнт антропогенного 

навантаження. Найбільшої антропогенної трансформації зазнали ділянки видобування надр, 

що відбувалось у середині минулого сторіччя в південно-західній частині міста, на яких 

утворились за багато років штучні екосистеми, зокрема лісовий масив на правому березі 

р.Інгулець, в центральній частині міста.  

Рослинний світ території регіону представлений переважно степовою рослинністю. В 

районі поширені субпонтійські різнотравно-типчаково-ковилові степи, домінантами якого є 

S. Capillata Ковила волосиста, S. Pulcherima Ковила найкрасивіша (ЧКУ), S. Lessingiana 

Ковила Лессінга (ЧКУ), Festuca valesiaca Костриця валіська , Koeleria gracilis, Linosyris villosa 

Грудни ця волоха та) та агрофітоценози на їх місці. В заплавах рік поширена лучна 

рослинність. Домінантами луків заплав є Festuca pratensis, Elytrigia repens, Argostis vinealis, 

Carex gracilis, C. distans, Bolboschoenus martimus) у комплексі із солончаками та солонцями.  

Байрачні листяні ліси репрезентують переважно акація біла, гледичія, ясен, клен. 

В межах міста зелені насадження є найважливішим елементом містобудування, 

фактор, що має велике значення в санітарно-гігієнічному, архітектурно-планувальному і 

соціальному відношенні. Зелені насадження вздовж вулиць міста складають переважно 

тополі, липи, клени та акації, висаджені в 50-70-х роках минулого століття, досягли вікової 

межі і потребують заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні, заражені омелою, 

знаходяться в аварійному стані. Розвиток зеленого господарства міста виконується 

переважно за рахунок створення локальних зелених зон, паркових насаджень, скверів, 

фруктових садів на присадибних ділянках та прибудинкових територіях малоповерхової 

забудови. Важливим питанням є забезпечення догляду зелених насаджень на прибудинкових 

територіях житлових масивів, впродовж вулиць і доріг міста, створення ландшафтно-

рекреаційних зон. 

Тваринний світ регіону представлений 368 видами наземних хребетних тварин, 

відомих для Дніпровсько-Бузького лісостепового зоогеографічного району, в тому числі: 

ссавців - 65, птахів - 279, плазунів - 13, амфібій - 11. Крім того, водойми області населяє 61 

вид риб, з яких найбільш численними є представники ряду карпоподібних (35 видів). В 

цілому, найбільш багаті фауністичні комплекси збереглися у придніпровській частині 

Кіровоградщини, по долинах річок, в балках та у великих лісових масивах центральних, 

південних та південно-східних районів. Біднішим є склад тварин надто освоєних людиною 

північних та північно-західних районів області.  

Тваринний світ в межах міста представлений типовими видами, що характерні для 

більшості міст регіону.  

З метою збереження існуючих природних комплексів охорони біорізноманіття в 

області розроблена Схема екологічної мережі Кіровоградської області, яка затверджена 

рішенням Обласної ради у червні 2017 року. Відповідно до даної схеми через місто 

проходить Інгулецький екологічний коридор регіонального значення, а на прилеглій 

території, на південно-східній околиці, виділений Новопилипівський регіональний центр 

біологічного різноманіття. 

Новопилипівський регіональний центр біологічного різноманіття  знаходиться в 

околицях м. Олександрія, на лівому березі р. Інгулець; має близьку до овальної форму і 

відокремлює ділянку місцевості з порівняно різноманітним ландшафтним і біоценотичним 

складом угідь. Тут зростають лісові, лучні, степові, водні рослинні угруповання, котрі дають 

притулок чималій кількості видів тварин різних систематичних та екологічних груп. 

Особливо важливе значення в межах вищезгаданого центру відіграє лісовий масив – 
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урочище “Звенигородське” загальною площею 268 га, що виконує дуже важливу функцію 

оздоровлення оточуючого середовища в околицях великого промислового центру. Це також 

місце масового відпочинку жителів м.Олександрія. В межах даного центру біорізноманіття 

знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду області – пам’ятка природи місцевого 

значення “Камяна стінка” загальною площею 18 га. Лучні, прибережно-водні і водні 

біоценози приурочені до заплави р.Інгулець. Вони представлені типовим складом 

рослинності та тваринного світу і зберігають достатній рівень природності. 

Новопилипівський регіональний центр біологічного різноманіття  не входить в межі 

території що розглядається в рамках проекту генерального плану міста. Регіональний центр 

біологічного різноманіття сполучається з відповідними елементами екомережі Інгулецьким 

екологічним коридором, як на території Олександрійського району, так і поза нею. 

Інгулецький екологічний коридор перетинає з північного заходу на південний схід 

територію району сполучаючи складові елементи регіональної екологічної мережі у складну, 

функціонально-ефективну систему, що забезпечує перебіг життєво важливих процесів у 

багатьох видів організмів, як рослинного, так і тваринного походження. Він є головним 

елементом гідробіологічного різноманіття. Відповідно до рівня наукових досліджень 

природних комплексів в межах даного екологічного коридору створення перспективних 

об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема в межах міста, не передбачається. 

Рішення генерального плану враховують Інгулецький екологічний коридор, що 

займає особливе місце у регіональні схемі екологічної мережі. Відповідно рішень 

генерального плану на переважній частині прибережних територій р. Інгулець, пропонується 

створення ландшафтних та рекреаційних зон, що передбачає найбільший рівень збереження 

природного стану біоценозів, а також незначна частина виділяється для розміщення садибної 

забудови, характер якої передбачає наявність достатньо високого проценту природного 

рослинного покриву. 
 

Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку.  

 

Місто характеризується помірно достатнім рівнем соціальної сфери. Порівнянням 

рівня обслуговування з нормативними показниками виявлене, що мережа установ 

обслуговування достатньо розвинена та здебільшого задовольняє потреби населення в 

необхідних послугах, однак їх розташування не завжди враховує максимально допустимі 

радіуси обслуговування: недостатня кількість закладів дошкільної освіти (76,7% від 

нормативних показників); закладів охорони здоров’я (80,0% місць у стаціонарах); закладів 

культури та дозвілля (30,8%); закладів громадського харчування (62,2%). Показники значно 

вищі за нормативні має мережа підприємств торгівлі, закладів первинної та вторинної 

медичної допомоги. 

 

Соціально-економічні проблеми та ризики:  

- стагнація промислового розвитку; відставання в питаннях інноваційного розвитку 

(технопарки, індустріальні парки тощо); 

- відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення; 

- наявність застарілого комунального житлового фонду; 

- наявність непридатних до забудови і деградованих земель (яри, схили, золовідстійник, 

кар’єри); 

- недостатня площа озеленених територій загального користування;  

- невідповідність нормативам технічних параметрів проїзних частин магістральної 

вуличної мережі; 

-  зношеність об’єктів комунальної інфраструктури; 

- високі темпи старіння населення, природне скорочення чисельності населення, 

зростання демографічного навантаження на осіб працездатного віку. 
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Місто у порівнянні з іншими, однаковими з ним за величиною містами країни, має 

свою специфіку розвитку, функціональні особливості, що формують  підґрунтя для 

подальшого соціально-економічного розвитку: 

- вигідне економіко-географічне положення (через місто проходять дороги державного 

значення М-04, М-22, Т-1205, Т-1215 і двоколійна електрифікована залізниця 

сполученням Знам’янка – П’ятихатки ); 

- наявність промислового потенціалу та сировинної бази для розвитку промисловості; 

- розвинений господарський комплекс, який базується на промисловості,  транспорті та 

сільському господарстві;  

- наявність територіальних ресурсів для розміщення нових промислово-комунальних 

підприємств; 

- розвинена транспортна та інженерна інфраструктура міста; 

- наявність інвестиційно привабливих території міста; наявність вільних сфер та ніш 

для  інвестування; 

- значний трудовий потенціал. 
 

Стратегічним напрямком розвитку економіки міста є формування високоефективного 

господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого розвитку міста, що є 

можливим за рахунок максимально ефективного використання ресурсного потенціалу, 

об’єднання економічних, соціальних та екологічних інтересів, проведення активної 

інвестиційної політики, стимулювання підприємництва з метою підвищення рівня якості 

життя громади міста. 

Чисельність населення м. Олександрія складатиме на розрахунковий етап 

(01.01.2037р.) – 80,0 тис. осіб. Чисельність населення Олександрійської міськради - 90,0 тис 

осіб. 

На початок 2037 року очікується зростання чисельності зайнятих у всіх сферах 

економічної діяльності з 14,6 тис. осіб до 22,2 тис. осіб, їх частка складе 34,2%, при чому 

співвідношення  зайнятих у виробничій і невиробничій сферах становитиме близько  37% та 

63% відповідно. 

Перспективний розвиток господарського комплексу м. Олександрія ґрунтуватиметься  

на модернізації виробництв та експортній орієнтації на країни ЄС, розвитку 

машинобудування, харчової промисловості, сільського господарства та будівництва. 

 

Для розселення перспективного населення нове житлове будівництво визначене в 

обсязі 205,0 тис. м
2
, в тому числі -  90,0 тис. м

2
 –  багатоквартирний житловий фонд ; 115,0 

тис. м
2
 – одноквартирний. 

Розміщення житлового будівництва передбачається як на вільних від забудови 

територіях міста так і на землях сільськогосподарського призначення. Розміщення обсягів 

нового житлового фонду в межах міста пропонується за рахунок: вільних території – 11,3га; 

земель сільськогосподарського призначення – 150,0га. 

Райони житлового будівництва визначені з урахуванням еколого-містобудівної 

характеристики території. Генеральним планом пропонується освоєння 8 ділянок житлового 

будівництва. 

На підставі передбаченого проектом перспективного розвитку економіки, соціальної 

сфери, інженерно – транспортної інфраструктури міста визначені території для розміщення 

всіх видів міського будівництва, які складають близько 1615,0 га, в тому числі - для 

розміщення житлового будівництва - 161,3 га; об’єктів соціальної інфраструктури – 115,7 

га;озеленених територій загального користування – 248,0 га; розвитку промисловості - 

127,0га; розміщення логістичних комплексів – 30,0 га; комунальних об’єктів – 33,0 га; 

сільськогосподарських підприємств (альтернативного садівництва, теплиць, тощо) – 415га; 

організації ландшафтно-рекреаційної зони - 200,0 га; формування санітарно-захисних зон на 

території 285,0 га. Вся потреба в територіях для містобудівного розвитку Олександрії 
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покривається за рахунок  внутрішньоміських ресурсів - земель сільськогосподарського 

призначення, озеленених та вільних територій, виробничих територій, передбачених до 

реконструкції. Територія міста на розрахунковий етап документу державного планування 

(15-20 років )  не зміниться і складатиме -  5540,0 га. 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: повне задоволення потреб населення в різних видах 

послуг; створення рівноцінних умов обслуговування населення як центральних, так і 

периферійних територій; дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.  

Передбачається доповнити загальноміський центр багатофункціональним культурно-

видовищним центром; спортивно-розважальним центром; торговельно-розважальним 

центром. Передбачається відновлення діяльності колишніх кінотеатрів в районі площ 

Соборна та Покровська. 

Пропонується розміщення громадських центрів: в районі ділянки «Восьма школа-І» ( 

заклад дошкільної освіти, адміністративно-побутовий та торговельний центр); в районі 

ділянки «Восьма школа-ІІ» (заклад дошкільної освіти, об’єднаний з початковою школою, 

адміністративно-побутовий та торговельний центр, спортивно-розважальний центр); в районі 

ділянки «Новопилипівка-І» (клуб, підприємства харчування, торговельно-офісний центр, 

побутовий центр);в районі ділянки «Новопилипівка-ІІ» (адміністративна будівля, заклад 

дошкільної освіти, об’єднаний з початковою школою, позашкільна установа,  побутовий 

центр); в районі перспективної багатоквартирної забудови «м-н Перемога-І» 

(адміністративно-побутовий центр, дошкільний навчальний заклад, підприємства 

харчування).  

Передбачається розширення Олександрійського професійного ліцею з розміщенням 

закладу професійної освіти (м-н Байдаківський); розміщення культових споруд (в районі 

Верболозівського кладовища та молодіжного парку); розміщення об’єктів придорожнього 

сервісу (СТО, мотелі, готельно-ресторанні комплекси, автосалони, автомагазин) вздовж 

вул.Героїв Сталінграду; розміщення громадсько-рекреаційних центрів в районі транспортної 

розв’язки на вул. Новопразьке шосе.  
 

Прогноз соціально економічного становища, якщо проект генерального плану не 

буде затверджений. 

При вірогідному сценарії подальшого розвитку міста, за умови відсутності 

оновленого та затвердженого генерального плану стратегія полягатиме у дотриманні  рішень 

чинного генерального плану м.Олександрія («Укргорстройпроект» м. Харків, 1970р.). 

Одночасно можна прогнозувати сценарій певної стагнації міста внаслідок  вірогідного 

конфлікту, що ґрунтуватиметься на зростаючому попиті на якісне надання послуг для 

існуючого населення. 

Дотримання показників чинного генерального плану м.Олександрія на тлі існуючого 

на сьогодні зростаючого попиту мешканців на комфортне житло, інженерне забезпечення, 

транспортне обслуговування призведе до штучного «заморожування» розвитку міського 

«каркасу» на тлі зростаючої містобудівної «тканини».  

Зазначене вплине на психічне здоров’я населення, потягне за собою збільшення 

частоти проявів агресії та конфліктів. 

 

Стан здоров'я населення. 
 

Для аналізу існуючого стану здоров’я населення та його порівняння із 

загальнообласними показниками використовувалися статистичні дані Департаменту охорони 

здоров'я Кіровоградської ОДА, Управління охорони здоров'я Олександрійської міської ради, 

Головного управління статистики у Кіровоградській області відповідно до форми державної 

та галузевої статистичної звітності. Відповідно затверджених регламентів звітності 
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статистичні дані збираються для міст обласного підпорядкування, сукупно з даними по всім 

населеним пунктам, що входять до складу міської ради. Враховуючи що чисельність 

населення м. Олександрія станом на 01.01.2018р. складає понад 90% від загальної 

чисельності населення Олександрійської міської ради, можна вважати, що виявлені тенденції 

показників захворюваності населення в значній мірі характеризують тренди захворюваності 

населення  міста. 
 

Захворюваність  населення міста Олександрії 

 (в абсолютних числах та за показником на 100 тис. населення)  

у порівнянні з обласними показниками. 

  

2017 рік 2018 рік Область 2018 рік  

Абсол. 

число 

Показн. 

на 100 

тис. нас. 

Абсол. 

число 

Показн. 

на 100 

тис. нас. 

Абсол. 

число 

Показн. 

на 100 

тис. нас. 

В с ь о г о,  в т.ч.: 56265 62302,1 48346 54119,5 558092 58756,7 

Деякі інфекційні та паразитарні  3335 3692,8 3024 3385,1 23412 2464,8 

Новоутворення 910 1007,6 781 874,3 9148 963,1 

Хвороби крові, кровотворних 

органів 
295 326,7 271 303,4 3507 369,2 

Хвороби ендокринної системи 959 1061,9 756 846,3 9448 994,7 

Хвороби нервової системи 765 847,1 675 755,6 10419 1096,9 

Хвороби ока та  придаткового 

апарату 
1923 2129,3 1726 1932,1 32156 3385,4 

Хвороби вуха та 

соскоподібного відростка 
937 1037,5 806 902,3 16757 1764,2 

Хвороби системи кровообігу 3816 4225,4 3743 4190,0 35797 3768,8 

Хвороби органів дихання 24732 27385,7 19371 21684,3 249278 26244,3 

Хвороби органів травлення 2391 2647,5 2217 2481,8 23965 2523,1 

Хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини 
2144 2374,0 2162 2420,2 31818 3349,8 

Хвороби кістково-м’язової 

системи 
1244 1377,5 1235 1382,5 19931 2098,4 

Хвороби сечостатевої системи 3481 3854,5 2322 2599,3 32248 3395,1 

Вроджені аномалії 90 99,7 56 62,7 1676 176,5 

Травми і отруєння 8201 9080,9 8058 9020,3 45019 4739,7 

 

Показник захворюваності з діагнозом встановленим вперше в житті серед всього 

населення міста зменшився у показнику на 100 тисяч всього населення з 62302,1 у 2017р. до  

558092 у 2018 році, що не перевищувало загальнообласний показник 58756,7. 

Показник захворюваності з діагнозом встановленим вперше в житті серед всього 

населення області має відповідну тенденцію до зниження у показнику на 100 тисяч всього 

населення від 65164,6 у 2016 році (Україна 2016 рік – 70491,1) до 63498,9 у 2017 році. 

Захворюваність населення міста у показнику на 100 тисяч всього населення області в 

2018 році перевищувала обласні показники за наступними класами хвороб: деякі інфекційні 

та паразитарні хвороби, хвороби системи кровообігу, травми і отруєння. 
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Показники первинної захворюваності населення м.Олександрія  

в розрізі вікових груп у порівнянні з обласними показниками 
 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

аб
со
л
ю
тн
е 

ч
и
сл
о
 

Показник 

на 100 

тис. 

відповід. 

нас. аб
со
л
ю
тн
е 

ч
и
сл
о
 

Показник 

на 100 

тис. 

відповід. 

нас. аб
со
л
ю
тн
е 

ч
и
сл
о
 

Показник 

на 100 

тис. 

відповід. 

нас. 

Діти 0-14 років       

м.Олександрія 22131 178619,9 21973 178352,3 17773 145740,1 

Область 216485 149295,9 212349 145838,1 192294 132943,9 

Підлітки 15-17 років       

м.Олександрія 3470 186559,1 3451 182689,3 2703 140342,7 

Область 33801 134077,7 33166 132935,2 31070 126111,1 

Дорослі 18 і старші       

м.Олександрія 35021 45448,8 30841 40526,4 23343 31036,7 

Область 379683 47667,7 363656 46103,3 334728 42883,3 

За  показником первинної захворюваності населення міста в розрізі вікових груп у 

показнику на 100 тис. відповідного населення протягом останніх трьох років захворюваність 

дітей 0-14 років та підлітків 15-17 років вище за обласний показник за даними віковими 

групами, в той час як захворюваність дорослих не перевищує обласний показник.  

 

Кількість випадків захворюваності на окремі інфекційні хвороби по м. Олександрія 

та в порівнянні з обласними показниками. 

 

 

 

2016 рік 2017 рік 2018 рік  Область  

2018 рік  

Абс. 

число 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Абс. 

число 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Абс. 

число 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Абс. 

число 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Вірусний гепатит 53 58,2 39 42,9 37 41,6 373 39,0 

в т.ч. гепатит А 1 1,1 1 1,1 -  12 1,3 

в т.ч. гепатит В 1 1,1 1 1,1 4 4,5 20 2,1 

в т.ч. гепатит С 2 2,2 1 1,1 -  2 0,2 

Хронічний вірусний 

гепатит 

49 53,8 36 39,6 33 37,1 335 35,0 

в т.ч.гепатит В 12 13,6 6 6,6 9 10,1 71 7,4 

в т.ч. гепатит С 37 40,7 30 33,0 24 27,0 261 27,3 

Сальмонельоз 16 17,6 18 19,8 24 27,0 138 14,4 

Дизентерія 1 1,1 -  -  2 0,2 

Гастроентероколіти 323 354,9 388 426,4 320 359,6 1583 165,4 

Кашлюк 9 9,9 -  -  23 2,4 

Менінгококова 

інфекція 

-  -  -  2 0,2 

Кір -  1 1,1 12 13,5 434 45,4 

Епідпаротит 2 2,2 -  -  15 1,6 

Краснуха -  -  -  -  

Правець -  -  -  -  

Аскарідоз 33 36,3 17 18,7 14 15,7 57 6,0 

Лептоспіроз 1 1,1 1 1,1 1 1,1 12 1,3 

Хвороба Лайма -  5 5,5 7 7,9 76 7,9 

Ентеробіоз 107 117,6 90 98,9 101 113,5 807 84,3 

 



 27 

Відповідно до даних ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» групові захворювання інфекційної етіології, 

пов'язані з об'єктами громадського харчування та централізованого водопостачання, 

впродовж останніх років не реєструвались. За об'єктивними даними моніторингових 

досліджень, якість атмосферного повітря та води з джерел централізованого водопостачання 

є задовільною. 

Всього на території м.Олександрії налічується 68 колодязів громадського 

користування, із яких проведення систематичних лабораторних досліджень води 

організовано лише в 28 колодязях, з яких у 7 виявлено значне перевищення вмісту нітратів. 

Крім того, через відсутність проведення щорічної дезінфекції також не відповідають 

нормативно допустимим на мікробіологічні показники: 6 проб із 11. 

На території міста є 5 власних локальних джерел водопостачання з артезіанських 

свердловин, у т.ч. які забезпечують водою дитячий заклад. Дослідження цих джерел на вміст 

природних радіонуклідів (уран-238, радій-226, радон-222) не проводилось. 

На території міста протягом багатьох років не проводиться суцільна дератизація. 

Показники охоплення об'єктів високого епідемічного ризику роботами з 

профілактичної дезінфекції (дезінсекції, дератизації) також на вкрай низькому рівні. Із 1078 

об'єктів лише на 118 (12%) проведені профілактичні дератизаційні роботи. Профілактична 

дезінсекція впродовж 2018 року проведена лише на одному об'єкті харчової категорії (в 

2017р. - на 17 навчальних та 3 лікувально-профілактичних закладах). 

 

Захворюваність на туберкульоз на 100 тисяч населення по м.Олександрія  

за останні роки та за 2005 рік 

 

Поширеність  туберкульозу на 100 тисяч населення по м.Олександрія   

за останні роки та за 2005 рік 

роки 2005 2015 2016 2017 2018 Область  

2018 

Всього 193,5 82,0 86,5 93,0 90,7 97,6 

у т.ч. туберкульоз 

легень 

160 80,5 80,0 88,6 85,1 92,0 

 

Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу в області за підсумками 2018 року 

залишається напруженою. Показники захворюваності та поширеності захворювання у 2018 

році по місту не перевищували обласних показників. Протягом 2018 року у місті вперше 

виявлено 49 хворих на туберкульоз проти 63 у 2017 році. З них випадків на туберкульоз 

органів дихання 46 проти 61 у 2017 році.  

Одним з показників, що відображають ефективність організації діагностики 

туберкульозу, є виявлення випадків туберкульозу з позитивним результатом мікроскопії 

мазка мокротиння у закладах первинної медико-санітарної допомоги. За даними 2017 року в 

області з метою діагностики на туберкульоз обстежено 5489 осіб. Найнижчі показники 

виявлення спостерігалися зокрема у м. Олександрії – 2,3% (у 2016 рік – 0,5%).  

 

роки 2005 2015 2016 2017 2018 Область  

2018 

Всього 103,4 52,5 53,7 69,8 54,9 65,7 

у т.ч. туберкульоз 

легень 

67,6 48,1 49,3 64,2 50,4 60,3 
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Захворюваність злоякісними новоутвореннями  

на 100 тисяч населення по м. Олександрія та області 

По назологіям  2017 2018 Область 2018 

Всього, у тому числі: 582,4 577,6 474,9 

Трахеї, бронхів, легенів  48,7 49,3 47,2 

Інші злоякісні новоутворення шкіри  131,8 104,1 63,6 

Молочної залози 96,0 109,1 84,1 

Тіло матки  48,0 52,5 44,5 

Яєчника  22,0 22,2 25,2 

Передміхурової залози  62,0 72,8 62,9 

 

Слід зазначити, що за останнє десятиріччя по області показник захворюваності на 

злоякісні пухлини зріс на 17,7% (478,2 у 2017 році проти 406,3 у 2008 році), а по Україні – на 

5,2% (348,4 у 2017 році проти 331,1 у 2008 році).  

В структурі онкозахворюваності серед всього населення міста в останні два роки 

займають: І місце  - рак шкіри 18-22%; П місце - рак молочної залози 18-20%; Ш місце - рак 

передміхурової залози 11-12,6%; Найбільша захворюваність по даним нозологіям характерна 

також для всієї області. 

Такі показники свідчать про незадовільний стан своєчасного виявлення онкохворих, 

як у 2017 так і у попередні роки. За даними інформації статистичної звітності обласного 

управління в жодній території області за останні п’ять років не спостерігалась рівномірна 

крива росту чи зниження показника захворюваності, а лише хвилеподібного характеру, що 

свідчить про несвоєчасну діагностику злоякісних пухлин та допущені похибки їх реєстрації в 

популяційному канцер-реєстрі.  

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

впроваджений. 

До чинників, що впливають на стан здоров’я населення, які стосуються документа 

державного планування, можна віднести: забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних 

умов території міста для проживання населення та забезпечення установами громадського 

обслуговування, в тому числі закладами охорони здоров’я відповідно державних 

будівельних норм.  

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов населеного пункту реалізується шляхом 

повного охоплення території об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема 

централізованого водопостачання та водовідведення, дощової каналізації, санітарного 

очищення території; забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності виробничо-комунальних 

зон із сельбищною та ландшафтно-рекреаційною зонами як на існуючих так і на 

перспективних ділянках містобудівного освоєння. Реалізація цих завдань передбачає 

визначення комплексу інженерних заходів з досягнення якості постачання комунальних 

послуг. Зокрема впливовим фактором для здоров'я жителів міста Олександрія є якість питної 

води з нецентралізованих джерел водопостачання, що в частині джерел не відповідає 

санітарним нормам. Вирішення цього питання потребує першочергового охоплення 

відповідних ділянок системою централізованого водопостачання. Організація системи 

громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови за рахунок доведення до 

нормативних показників забезпеченості населення об’єктами соціально-гарантованого рівня 

обслуговування як в районах існуючої забудови, так і в районах перспективного будівництва. 

Реалізація цих завдань передбачає насамперед виконання комплексу рішень щодо 

містобудівного розвитку, а також інженерно-технологічних заходів, що визначаються 

відповідними розрахунками.  
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Якщо проект генерального плану не буде впроваджений неповний рівень 

забезпечення території системами інженерної інфраструктури та закладами громадського 

обслуговування, в т.ч. закладами охорони здоров’я, соціального захисту, відпочинку та 

туризму, дошкільних установ, об’єктів культури, існуючі показники здоров’я населення 

більш ймовірно залишатимуться без змін. 
 

 

Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 

зазнають впливу 
 

Ділянки розвитку несприятливих інженерно-геологічних процесів. 

На території міста наявні ділянки з несприятливими природними умовами, які 

знижують комфортність умов проживання і можуть викликати погіршення санітарно-

гігієнічних умов на території житлової забудови, що створює в тому числі ризики для 

здоров'я населення.  

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що ускладнюють містобудівне 

освоєння території поширені: ділянки підтоплення та заболочення; можливість затоплення 

повеневими водами 1%-ї забезпеченості; ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%; 

прояві яружної ерозії, порушені території. Місто розташоване на території регіонального 

поширення лесових ґрунтів переважно ІІ типу за здатністю до просідання.  

Процеси підтоплення відбуваються через низку причин природного та техногенного 

характеру. Згідно матеріалів паспортизації підтоплених територій м.Олександрія було 

виявлено три ділянки, на яких спостерігається процес підтоплення. Ділянка № 1. 

Розташована в західній частині міста, на примиканні до правобережної заплави р. Інгулець, в 

районі вулиць Куйбишева (нині Козацький шлях), Франка, Червона. Площа підтоплення 

орієнтовно 65 га; рівень залягання ґрунтових вод - 0,7-2,3м. Підтоплення пов’язане зі зміною 

рівневого режиму ґрунтових вод в алювіальних відкладах заплави і надзаплавної тераси, в 

основному в результаті регулювання русла р. Інгулець, внаслідок чого зменшилась 

швидкість течії. Замулення та заростання заплави призвело до зниження дренуючої 

здатності, зменшилось розвантаження ґрунтового потоку в річку зі сторони схилу, 

відбуваються процеси заболочування. Процеси підтоплення посилюються дією техногенних 

факторів. 

Ділянка №2. Розташована в центральній частині міста, на примиканні до лівобережної 

заплави р. Інгулець, в районі вулиць Примакова (нині Таврійська), Бережна, Красного 

Козачества (нині Козацька), Українська, Інгулецька. Площа підтоплення орієнтовно 34 га,  

рівень залягання ґрунтових вод - 0,5-2,0м. 

Ділянка №3. Розташована в південній частині міста, по вул. Карла Маркса (нині 

Сторожівська). Площа підтоплення орієнтовно 2 га; рівень залягання ґрунтових вод - 0,7-

1,8м. 

Аналізуючи рельєф території слід відмітити, що в аналогічних до ділянки №2  умовах 

підтоплення знаходяться і інші вулиці, розташовані у призаплавні зоні р. Інгулець, такі як 

вул. Набережна, Веселкова, А. Кохана, пров. Зелений та інші. 

Підвищений рівень ґрунтових вод на призаплавних територіях ускладнює  

будівництво та експлуатацію будівель і споруд, комунікацій, може погіршувати санітарно-

гігієнічні умови території та приміщень, що є одним яз чинників ризику поширення 

інфекцій. 

Окрім того, існує загроза підтоплення окремих ділянок території міста під час 

інтенсивного танення снігу або сильних злив. Найбільші за площею імовірні місця 

підтоплення житлового сектору розташовані в південно-східному мікрорайоні, на ділянках: 

між вулицею Железнякова та пров. Дибенка (нині пров. Весняний); між вулицями 

Айвазовського, Нахімова, Волховського, 6-го Грудня; в районі вулиць Українська, Ульянова 
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(нині Веселкова), пров. Зелений; Колгоспна (нині Вінницька), Куйбишева (нині Козацький 

шлях).  

В межах можливої зони затоплення повеневими водами 1%-ї забезпеченості 

знаходяться будівлі і споруди житлової та громадської забудови, декілька ділянок  

виробничо-комунальних об’єктів. 

У понижених формах рельєфу, переважно в заплаві р. Інгулець та штучно утворених 

безстічних ділянках, територія зазнає локального заболочення. 

Порушені ділянки, що залишилися в результаті видобутку корисних копалин, 

розташовані переважно на південній та південно-східній околицях міста. Окрім того в межах 

міста наявні ділянки колишнього сміттєзвалища ТПВ та стихійні звалища площею понад 1 

га, що потребують ліквідації.  

На деяких порушених ділянках, що утворилися внаслідок надровидобувної діяльності, 

можуть виникати зсувні процеси, які мали місце у минулому сторіччі на схилах 

відпрацьованого Байдаківського вуглерозрізу, на південній околиці м.Олександрія. Зсув 

техногенного походження був зафіксований на площі 5 га, в зоні впливу знаходився 1 

господарський об’єкт. 

Наявність крутих нестійких зсувних та потенційно зсувних схилів, підтримка 

рівня води в водоймі на високих відмітках, розташування забудови та дач в безпосередній 

близькості від бровок схилів, надмірні поливи дачних ділянок спричинили розвиток 

зсувних деформацій на схилах кар’єру з руйнуванням виробничих приміщень (у 1988-

1989 рр.) та дач (у 1989-1990 рр.) і дачних ділянок (у 1995 р. та у 1998-1999 рр.). 

Надалі в межах схилів вуглерозрізу переважали стабілізаційні процеси: через занепад 

виробництва та скорочення об’ємів поливів на дачних ділянках зменшилось техногенне 

навантаження на схил. За даними Щорічника “Активізація небезпечних екзогенних 

геологічних процесів за даними моніторингу ЕГП за 2013р ”, ДНВП “Геоінформ України”  у 

2012 р. зсувні ділянки в районі вуглерозрізу зберігали стабільність. Тіла зсувів заросли 

чагарником, в межах новоутворених зсувних ділянок зміщень не відзначалось: зсув в 

районі кондитерського цеху стабільний, обриви уступів згладжені, засипані; зсувна ділянка 

з 14-ма дачами на західному схилі вуглерозрізу (район колективних садів), що найбільше 

зволожена, нині густо заросла чагарниками, без ознак напруженого стану та свіжих 

тріщин; обвалів немає, оголені лише фрагменти стінки відриву. Південна частина схилу 

водойми навпроти зсуву біля кондитерського цеху, як і раніше, оголена та зазнає розмиву 

промоїнами та невеликими ярами. 

Круті схили водойми Байдаківського розрізу є зсувонебезпечними і потребують 

виконання заходів із захисту території. 
 

Ділянки, що потенційно зазнають впливу внаслідок проектних рішень 

генерального плану. 
 

Генеральний план передбачає зміну функціонального використання низки 

територій/ділянок перспективного містобудівного розвитку, що може вплинути на стан 

навколишнього середовища території, умови життєдіяльності населення. В процесі 

стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні рішення територіального 

розвитку населеного пункту, які на думку експертів потребують оцінки їх потенційного 

впливу на головні складові навколишнього природного середовища та умови 

життєдіяльності населення. 

 

 Освоєння територій для  розміщення перспективної садибної забудови: 

1) ділянка «м-н Перемога-ІІ» - розташована в районі вул. Знам’янська і 70-років 

перемоги, в  Перемозькому мікрорайоні;  

2) ділянка «м-н Перемога-ІІІ» - розташована в районі вул. Толбухіна і Лісова, в  

Перемозькому мікрорайоні на землях сільськогосподарського призначення (городництво) - 

городнє товариство «Ветеран» (6,2 га) ; 
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3) ділянка «м-н Восьма школа-І» - розташована в північній частині міста в районі вул. 

Користовське шосе (мікрорайон Восьма Школа);  

4) ділянка «м-н Восьма школа-ІІ» - розташована в північній частині міста в районі 

вул. Шкільна та виїзду на Кременчук (мікрорайон «Восьма школа»); 

5) ділянка «м-н «Новопилипівка-І» - розташована в південній частині міста в районі 

вул. Героїв Сталінграду мікрорайону «Новопилипівка»;  

6) ділянка «м-н Новопилипівка-ІІ» - розташована в південній частині міста в районі 

вул. Трапезонська, Радищева, 6 грудня (мікрорайон «Новопилипівка»);  

7) ділянка «м-н Заводський» - розташована в північно-східній  частині міста в районі 

вул. Маршала Конєва (мікрорайон «Заводський»); 

8) Переведення дачної і садової забудови в квартали садибної забудови. 

Ділянка/територія перспективного будівництва розташована в районі вул. Героїв Сталінграда 

(«15 мікрорайон») на території садових товариств; 

9) Формування багатоквартирної забудови - ділянка «м-рн Перемога-І»; 

10) Створення громадсько-рекреаційного центру в районі транспортної розв’язки на 

вул. Новопразьке шосе; 

11) Створення «Верболозівської туристичної зони» (туристичний та агротуристичний 

центри); 

12) Створення Інгулецького ландшафтного парку вздовж р. Інгулець в межах заплави; 

13) Створення Березівського парку вздовж р. Мала Березівка в межах прибережних 

територій; 

14) Створення Спортивного парку по Новопразькому шосе; 

15) Розширення лісопарку в межах заплави р. Інгулець; 

16) Створення багатофункціонального інноваційного парку, в р-ні Промислової зони 

(вул. Трудових резервів); 

17) Створення агротехнопарку (промислові підприємства агротехнологічного 

спрямування; сільськогосподарські підприємства; тепличний комбінат, смарт-теплиці, 

теплиці на обігріванні електроенергією; навчально-дослідні центри; машинно-тракторні 

станції); 

18) Створення індустріального парку (індустріальний парк «Олександрія», виробничо-

складські підприємства, підприємства транспорту) на базі існуючої  промислової зони; 

19) Реконструкція виробничо-комунальних територій без збереження пріоритету 

існуючих функцій, та формування громадської забудови – в межах виробничо-комунальних 

територій центральної частини міста (вул. Кохана, Софіївська, Титова, Діброви, 

Першотравнева, Бульварна-Привокзальна) та в районі Перемозького мікрорайону (вул. 

Проспект Будівельників, Новопразьке Шосе); 

20) Створення зони альтернативного сільського господарства в південній частині 

міста (район вул. Робітнича, колишній золовідстійник, виїзд на Кіровоград (вул. Проектна-

8); 

21) Створення Північного транспортного обходу міста з транспортною розв’язкою в 2 

рівнях (частково - в межах міста як вул. Проектна-4); 

22) Створення транспортно-логістичних комплексів з відповідною інфраструктурою: 

Ділянка 1 - в південній частині міста (район виїзду на Кіровоград) вздовж Новопразького 

шосе. Ділянка 2 - в північній частині міста (район виїзду на Кременчук) в СЗЗ від очисних 

споруд; 

23) Будівництво сміттєпереробного комплексу (сміттєпереробний завод; комунальні 

підприємства зі збирання та сортування ТПВ; підприємства повторного використання та 

регенерації ТПВ; підприємства приймання збирання вторинної сировини) в районі 

Звенигородського шосе; 

 

24) Розвиток системи дощової каналізації (очисні споруди дощової каналізації). 

Ділянки об’єктів розміщені на озеленених територіях, вільних від забудови.   
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Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 

здоров’я населення, які стосуються документа державного 

планування, зокрема щодо територій з природоохоронним 

статусом 
 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 

проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані 

характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

 В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання в сфері 

охорони довкілля, їх відповідність цілям генерального плану, та визначені можливості їх 

врахування при розробленні проектних рішень проекту Розробка генерального плану м. 

Олександрія Кіровоградської області, (див. Матрицю визначення в Додатку 2 до розділу 4). 

На основі аналізу екологічної ситуації та проектних рішень, прийнятих у проекті 

генерального плану були визначені ключові актуальні питання, що потребують оцінки. 

У таблиці нижче наведені ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їхні 

зв'язки з Генеральним планом), яким була приділена особлива увага під час оцінки 

проектних рішень, що відображено у розділі 6. 

 

Основні ризики Характеристика 

ризиків 

Територіальна 

прив’язка 

Заходи, визначені 

проектом генерального 

плану 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

Викиди 

забруднюючих 

речовин 

стаціонарними та 

пересувними 

джерелами 

Магістральні вулиці 

загальноміського та 

районного значення; 

ділянки виробничого 

призначення; головні 

споруди системи 

централізованого тепло-

енергопостачання; 

проектні виробничі 

території 

Розвиток вулично-

дорожньої мережі міста, 

будівництво обхідних 

автодорог; модернізація 

існуючих об’єктів  

тепло-енергопостачання, 

впровадження  теплових 

установок сучасного 

типу з використанням 

природних джерел 

енергії; встановлення 

санітарно-захисних зон 

та їх озеленення 

стан водного 

басейну 

Скид поверхневого 

стоку, що 

формується на 

території міського 

середовища без 

очистки;  

Сельбищна територія та 

промислово-комунальні 

зони міста, заплави 

річок 

Розвиток системи 

дощової каналізації; 

виконання комплексу 

гіротехнічних заходів; 

ландшафтне 

упорядкування 

прибережних територій 

водойм з організацією 

рекреаційних зон 

Відсутність 

встановлених меж 

прибережних 

захисних смуг р. 

Березівка та водойм 

в межах міста 

Ріка Березівка та 

водойми на ній, річка 

Сторожова (балка 

Верболозівська або 

Розвилина) та водойми 

на ній 

Надання пропозицій 

щодо встановлення ПЗС 

річок Березівка, 

Сторожова та водойм , в 

т. ч. штучного 

походження, що 

передбачаються для 

рекреаційного 

використання 

Поводження з 

ТПВ 

Відсутність 

ефективної системи 

Територія міста Будівництво 

комплексного 
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поводження з ТПВ, 

значний відсоток 

захоронення 

підприємства 

промислової переробки 

відходів 

Наявність ділянок, 

що зазнають 

підтоплення, 

можливого 

затоплення 

повеневими 

водами 1%-ї 

забезпеченості 

Погіршення 

санітарно-

гігієнічних умов 

території та 

приміщень, 

можливе 

ушкодження 

будівель та споруд 

частково 15 мікрорайон; 

Призаплавні території 

вздовж р. Інгулець 

(центральна частина 

міста) 

Виконання комплексу 

заходів з інженерного 

захисту території 

Наявність ділянок, 

що зазнають 

періодичного 

затоплення 

зливовими водами 

Погіршення 

санітарно-

гігієнічних умов 

території та 

приміщень, 

можливе 

ушкодження 

будівель та споруд 

Найбільші 

ризики на ділянках: між 

вулицею Железнякова 

та пров. Дибенка (нині 

пров. Весняний); між 

вулицями 

Айвазовського, 

Нахімова, 

Волховського, 6-го 

Грудня; в районі вулиць 

Українська, Ульянова 

(нині Веселкова), пров. 

Зелений; Колгоспна 

(нині Вінницька), 

Куйбишева (нині 

Козацький шлях).  

Розвиток системи 

дощової каналізації 

Наявність 

порушених 

ділянок  

Біологічне та 

хімічне 

забруднення ґрунтів 

, вилучення ділянок 

із містобудівного  

використання  

Колишнє сміттєзвалище 

в районі вул. Польова 

(північно-західна 

околиця),  золо 

відстійник (південно-

західна околиця) 

Рекультивація ділянок, 

резервування території  

для 

сільськогосподарського 

використання; створення  

зони альтернативного 

сільського господарства  

Вплив на здоров'я 

населення 

Забруднення 

атмосферного 

повітря, переважно 

викидами 

забруднюючих 

речовин від 

автотранспорту 

Магістральні вулиці 

загальноміського та 

районного значення: 

вулиці  Соборний 

проспект, Шевченка, 6-

го Грудня, Знамянська, 

Першотравнева, Героїв 

Сталінграду, Козацький 

шлях, Новопразьке 

шосе. 

 

Розвиток вулично-

дорожньої мережі міста 

шляхом часткової 

реконструкції існуючих 

вулиць та будівництва 

нових вулиць; 

формування обхідних 

автодоріг та 

транспортних розв’язок 

для зменшення 

транзитного 

транспортного руху 

через центральну 

частину міста;  

Потенційний вплив 

природних 

радіонуклідів  

Потенційно вся 

територія 

Дотримання вимог ДБН 

“Систем норм та правил 

зниження рівня 

іонізуючих 

випромінювань 

природних радіонуклідів 

в будівництві” 

Відсутність 

централізованого 

Південно-східна 

частина 15 мікрорайону, 

Повне охоплення 

сельбищної зони  
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водопостачання південна частина 

мікрорайону 

Новопилипівка, околиці 

міста (зокрема вул. 

Верболозівська, 

Кременчуцька) 

спорудами та мережами 

централізованого 

водопостачання  

 

 

Як зазначено у наведеній вище таблиці, декілька екологічних ризиків мають 

комплексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я 

населення. 

Серед важливих проблем можна виділити наступні:  

Забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і пересувних 

джерел. Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається в межах СЗЗ від 

промислово-комунальних ділянок, найбільша кількість яких зосередження в промвузлах, що 

розташовані на східній та південно-східній околицях міста. Забруднення від транспорту є 

найбільш критичним фактором впливу на здоров'я населення так як вплив відбувається 

безпосередньо в зоні дихання людини. Цей фактор має прояв на магістральних вулицях 

переважно в центральній частині міста.  

Використання питної води з нецентралізованих джерел водопостачання частиною 

населення та відсутність проведення щорічної дезінфекції створює потенційні ризики 

інфекційних захворювань та розвитку гіпоксії через наднормативний вміст нітратів. 

Географічне розташування міста на Українському кристалічному щиті 

характеризується природним підвищеним вмістом радіоізотопів урано-торієвого ряду, що є 

суттєвим фактором ризику для здоров'я населення. Перевищення нормативних значень 

показників середньорічної еквівалентної рівноважної об’ємної активності (далі – ЕРОА) 

радону-222 у повітрі приміщень, створює ризики виникнення онкологічних захворювань 

населення. Найбільш вразливим контингентом є діти у віці до 14 років. 

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан здоров'я населення.  

Забруднення поверхневих вод обумовлене скидами недостатньо очищених і 

забруднених стічних вод у водойми підприємствами, що розташовані в межах басейну р. 

Інгулець, вище за течією від міста. Безпосередньо в межах міста джерелом забруднення 

водотоків та водойм є стік зливових вод, що формується на сельбищній території, ділянках 

промислово-комунальних підприємств; окрім того, суттєвим є не достатній розвиток мережі 

каналізації дощових вод та їх скидання у поверхневі водойми без очищення.  

Наявність ділянок, що зазнають підтоплення, та можливе затоплення зливовими 

водами погіршують санітарний стан територій та створюють ризики погіршення санітарно-

гігієнічного стану приміщень ускладнюючи їх обслуговування. Можливість проходження 

паводків 1%-ї забезпеченості створює ризики матеріальних втрат від пошкодження будівель 

та споруд, що розташовані в межах зони затоплення.  

Відсутність ефективної системи поводження з ТПВ (роздільний збір ТПВ, наявність 

розвинутої мережі приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вторинних ресурсів) 

створюють передумови утворенню стихійних смітників, що негативно впливає на Ґрунтове 

середовище та водний басейн міста, погіршує санітарно-гігієнічні умови міського 

середовища. 
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Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 

населення, встановлені на міжнародному, державному та інших 

рівнях, що стосуються документа державного планування, а 

також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки 

документа державного планування 
 

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають 

відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і 

впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. Проведений огляд 

відповідних цілей екологічної політики визначає загальні орієнтири, на основі яких 

оцінюються цілі та заходи генерального плану. 
 

Оцінка відповідності Генерального плану цілям програм державного та 

місцевого рівня, галузевих програм. 
 

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розглянуто 

значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері 

охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, що різні програми 

розвитку містять подібні, хоча і не завжди ідентичні, екологічні цілі. Наприклад, основні цілі 

та завдання визначені програмами з охорони навколишнього природного середовища, що на 

регіональному та місцевому рівнях повторюються в програмах Соціально-економічного 

розвитку місцевого і регіонального рівня, та в цільових програмах місцевого і регіонального 

рівня. Результати аналізу відображені у додатку 1 до розділу 1. 

Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які 

можуть бути вирішені на іншому рівні планування. На основі аналізу змісту генерального 

плану виконавці СЕО оцінили рівень відповідності цілей, викладених у проекті генерального 

плану, екологічним цілям, встановленим на регіональному рівні, та ключовим відповідним 

цілям Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2019 рік та цілям 

галузевих програм. Результати аналізу відображені в Додатку 2 до розділу 4. Згідно 

результатів аналізу були внесені пропозиції для врахування в містобудівній документації. 

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект генерального плану в 

достатньо високій мірі відповідає цілям екологічної політики, встановленим на 

національному та регіональному рівнях; враховує більшість з них і пропонує комплекс 

заходів, спрямованих на їх виконання.  

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що цілі в галузі охорони атмосферного 

повітря, створені на регіональному рівні, будуть лише частково впроваджені в проекті 

містобудівної документації. Переважно це стосується резервування ділянок певного 

функціонального використання для будівництва, вулиць та доріг; створення зелених 

насаджень в межах санітарно-захисних зон виробничо-комунальних підприємств; 

резервування ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон 

(таких як індустріальний парк, багатофункціональний комплексний інноваційний центр, 

логістичний центр). Скорочення викидів може бути досягнуте за рахунок зменшення викидів 

від транзитного руху автотранспорту, який буде організовано на північно-східному 

транспортному обході міста. Незначне зменшення викидів від міського автотранспорту 

також може бути досягнуте в результаті будівництва та ремонту магістральних вулиць 

загальноміського та районного значення.  

Реалізація цілей міських програм, спрямованих на енергозбереження та 

енергоефективність та скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних 

установок можлива на етапі вибору конструкторсько-технологічних рішень, на етапі 
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робочого проектування окремих споруд систем тепло-енергопостачання, що забезпечується в 

процесі розроблення Оцінки впливу на довкілля об’єкту, що проектується. 

У сфері водних ресурсів, будівництва водопровідних мереж і каналізаційних систем 

цілі визначені у декількох цільових програмах, з визначенням конкретних заходів з 

реконструкції чи будівництва інженерних мереж споруд та мереж, які передбачаються до 

реалізації у короткостроковій перспективі та повністю враховуються проектом містобудівної 

документації. Підвищення якості поверхневих вод може бути досягнуто також за рахунок 

розширення мережі дощової каналізації та будівництва локальних очисних споруд у місцях 

випуску; створення та озеленення прибережних захисних смуг для всіх водних об'єктів. 

Також передбачаються заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках 

перспективного містобудівного освоєння.  

У сфері охорони ґрунтів проект містобудівної документації передбачає рекультивацію 

ділянки колишнього сміттєзвалища та визначення перспективного функціонального 

використання; резервування територій для організації зони альтернативного сільського 

господарства, в тому числі за рахунок рекультивації колишнього золовідстійника. 

Одним з найважливіших питань для міста є видалення відходів, яке здійснюється на 

території поза межами населеного пункту. Рішення генерального плану в сфері поводження з 

ТПВ частково враховують цілі передбачені місцевою цільовою програмою в частині 

визначення принципових напрямків поводження з відходами та визначення ділянки 

розміщення головних об’єктів з сортування та комплексної переробки ТПВ. 

У сфері збереження біорізноманіття проект генерального плану враховує цілі та 

завдання визначені та місцевому та регіональному рівні в частині врахування та визначення 

відповідного функціонального використання ділянок існуючих природних комплексів; 

врахування та раціонального використання ділянок, що входять до складу регіональної 

екомережі (Інгулецький екологічний коридор); організації територій зелених насаджень 

загального користування, спеціального призначення. Також рішення генерального плану 

передбачають створення Верболозівської туристичної зони на території, що в минулому 

зазнала антропогенного втручання в природні комплексі. Розміщення тут низки об’єктів 

рекреаційного та туристичного призначення передбачає значний відсоток ландшафтного 

озеленення території, що сприятиме збагаченню видового складу зелених насаджень, 

Ґрунтово-рослинного покрову та збагаченню біорізноманіття. 

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту 

містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному та 

місцевому рівнях. Генеральний план визначає рекомендації щодо черговості проведення 

заходів із реконструкції існуючих об’єктів та із проектування перспективних об’єктів з 

урахуванням дотримання вимог будівельних норм в сфері запобігання шкідливого впливу 

природного іонізуючого випромінювання. Для забезпечення реалізації цілей в сфері 

соціально-економічного розвитку міста передбачається резервування ділянок промислово-

комунального, рекреаційного використання, що передбачає розміщення підприємств і 

об’єктів та створення додаткових робочих місць, зокрема створення індустріального парку 

"Олександрія"; врахування потреб з надання земельних ділянок для учасників АТО (ООС); 

визначення та розміщення необхідної кількості установ та організацій громадського 

обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів 

освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. 

 Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та 

проектних рішень з просторового розвитку території міста, свідчить про те, що цілі та 

заходи, визначені проектом генерального плану, здебільшого відповідають регіональним та 

місцевим екологічним цілям. Але певні завдання, такі як будівництво обхідних доріг можуть 

бути вирішені лише на регіональному або національному рівні. 
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Оцінка відповідності Генерального плану зобов’язанням у сфері охорони 

довкілля, встановлені  на міжнародному рівні та шляхи їх врахування. 

 

Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 

навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, а 

також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 

екологічних проблем.  

Основними напрямами співробітництва з міжнародними організаціями членом яких є 

країна, є: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних водотоків і 

міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона атмосферного повітря; 

поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля. 

Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є рішення 

щодо функціонального використання  території з урахуванням принципів охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою міжнародних зобов’язань. 

Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50 міжнародних 

багатосторонніх угод, які стосуються збереження та збалансованого використання 

біорізноманіття, серед яких:  

Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час Всесвітньої 

конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й 

ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994 р.;  

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином 

як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, м.Рамсар, Іран, 1971 р.);  

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);  

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (1995 р.);  

Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);  

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (Бернська конвенція);  

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 

1996р.);  

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992 р.);  

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 

озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. та інші. 

На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій особливого 

природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для збереження 

біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова мережа України є 

українською частиною Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 

2016 року було затверджено першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує 

доопрацювання на основі наукових даних.  

Станом на 01.01.2016 мережа займала близько 8 % території України і в основному 

складається з існуючих територій природно-заповідного фонду. За результатами аналізу 

даних матеріалів визначено, що в межах території, що розглядається проектом документу 

державного планування, території природно-заповідного фонду, що внесені до Смарагдової 

мережі України відсутні. 

Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території держави 

здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, шляхом виділення 

певних територій та надання їм охоронного статусу. На території України виділено 39 водно-

болотних угіддя міжнародного значення, офіційно визнаних Рамсарською конвенцією, а ряд 

водно-болотних угідь є перспективними для визнання. Деякі водно-болотні угіддя погоджені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України і подані на розгляд Секретаріату Рамсарської 

конвенції. За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 

розглядається проектом документу державного планування, вищезазначені угіддя відсутні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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 Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам співробітництва, 

таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з відходами та іншим, слід 

зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних цілей та завдань проекту 

документу державного планування, що є  містобудівною документацією місцевого рівня. 

Дотримання перелічених вище зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних 

розробок, вибору технічно-конструкторських рішень при проектуванні певних об’єктів та 

споруд, видання певних нормативно-правових актів та державних стандартів в різних 

галузях господарської діяльності. Проте слід зазначити, що більшість заходів, визначених 

містобудівною документацією в частині розвитку систем інженерної інфраструктури, 

поводження з відходами, пропонують впровадження сучасних дружніх до оточуючого 

середовища технологій, що відповідає загальносвітовим принципам охорони довкілля, та 

сприяє дотриманню міжнародних зобов’язань в даній сфері. 
 

Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу 

державного планування для довкілля, а також для здоров’я 

населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і 

негативних наслідків 
 

У цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 

навколишнє середовище. Окремі складові містобудівної документації були проаналізовані з 

метою виявлення потенційно значних впливів на навколишнє середовище, що мають 

відношення до реалізації рішень проекту генерального плану. Рішення з просторового 

планування території, що представлені проектом генерального плану, були оцінені групами, 

що представляють зони певного функціонального використання, такі, як: виробнича 

забудова, території житлово-громадської забудови, території рекреаційного використання, 

території транспортної інфраструктури та інші. 

Виявленні ключові впливи, пов'язані з конкретними запланованими рішеннями 

містобудівної документації, висвітлені у підрозділі 6.1. 

На наступному етапі була проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів 

шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації різних проектних рішень на окремі 

компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у підрозділі 6.2. 
 

6.1 Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для 

здоров’я населення 
 

У цьому розділі представлені результати оцінки проекту документу державного 

планування (проекту генерального плану) з урахуванням проектних рішень, прийнятих у 

відповідних розділах вищезазначеної документації. Оцінка враховує екологічні цілі, 

пов'язані з розвитком на місцевому рівні, з метою забезпечення ефективного та сталого 

соціально-економічного розвитку міста та поліпшення якості життя населення. Аналіз цілей 

екологічної політики викладений у розділі 5.  

В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках 

пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій та 

основних проектних рішеннях з розвитку інженерно-транспортної інфраструктури 

населеного пункту, передбачених містобудівної документацією. В процесі стратегічної 

екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на 

окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на 

природні процеси та комплекси. 

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі 

рейтингу потенційних наслідків (таблиця 6.1) та супроводжується пояснювальними 

коментарями (таблиця 6.3, додаток 3).  
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На основі оцінки окремих заходів проекту було проведено аналіз потенційних 

кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених 

потенційних негативних наслідків реалізації проектних рішень на міське середовище, 

природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Огляд потенційних 

негативних впливів та заходів з їх пом'якшення представлений у таблиці 6.2 нижче.  

 

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:  

- Атмосферне повітря: Очікується ймовірне незначне підвищення інтенсивності руху 

на магістральних вулицях міста. Але по мірі реалізації рішень з реконструкції та будівництва 

вуличної мережі міста, та будівництва об’їзних доріг, очікується більш рівномірне 

розподілення транспортних потоків по всій території міста та зменшення інтенсивності 

транспортного руху в центральній частині міста. 

Проектні рішення генерального плану передбачають розвиток виробничих територій, 

з розміщенням двох промислових зон на ділянках існуючих виробничих територій - 

індустріальний парк «Олександрія» (східна околиця міста) та багатофункціональний 

інноваційний парк (південно-західна околиця міста), а також розміщення сміттєпереробного 

підприємства в межах промислової зони (південно-східна околиця міста). Реалізація 

вищезазначених рішень зумовлює вірогідне збільшення стаціонарних джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Пом'якшення та запобігання потенційних 

негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання 

планувальних та інженерно-конструктивних заходів. 

- Водний басейн: Розвиток системи дощової каналізації забезпечить відведення 

поверхневого стоку з території існуючої житлово-громадської забудови та ділянок намічених 

до містобудівного освоєння. Будівництво локальних очисних споруд  дощової каналізації у 

місцях випуску дозволить запобігти забрудненню поверхневих  водотоків.  

- Ґрунти: Рекультивація порушених ділянок на території міста, таких як колишній 

золовідстйник, колишнє сміттєзвалище ТПВ, стихійні смітники, інші порушені ділянки, 

позитивно вплине на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки 

до господарського використання. Містобудівне освоєння на заплавних територіях, та на 

околицях міста, пов’язане з освоєнням їх під житлову забудову, створення зелених 

насаджень загального користування тощо, передбачає зміну цільового призначення та 

скорочення площ земель сільськогосподарських угідь. Виконання повного комплексу заходів 

з інженерної підготовки території на ділянках містобудівного освоєння дозволить скоротити 

ділянки заплав де відбуваються процеси підтоплення, локального заболочування, що в 

цілому матиме позитивний вплив на формування міського середовища та покращення 

санітарно-гігієнічних умов території. 

- Біорізноманіття: створення ландшафтних та рекреацінийх зон (розширення 

лісопарку,  створення Інгулецького та Березівського ландшафтних парків, створення 

«Верболозівської туристичної зони» матиме позитивний вплив на збагачення природних 

комплексів та збереження біорізноманіття.  

- Здоров'я: створення додаткових зелених насаджень загального користування 

(лісопарки, парки, сквери), створення Спортивного парку та ландшафтної і рекреаційних зон 

розширення мережі рекреаційних установ та створення зон короткочасного відпочинку, 

матиме позитивний вплив на загальні умови життєдіяльності та сприятиме зменшенню 

ризиків для здоров'я населення. 
 

 

Таблиця 6.1 Можливі ефекти від запропонованих рішеннями генерального плану 

змін цільового використання ділянок. 
 

У таблиці 6.1 наведені основні виявлені впливи. 

Шкала оцінки:  

-2 суттєво негативний вплив, 
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-1 помірний негативний вплив, 

0 очікуваний вплив відсутній, 

+1 помірний позитивний вплив, 

+2 суттєво позитивний вплив 
 

№
 з

а
/п

 р
іш

ен
н

я
 

п
р

о
ек

т
у

 Д
Д

П
 

Функціональне 

використання /цільове 

призначення ділянки, місце 

розташування 

Назва та функціональне 

використання  ділянки згідно 

рішень генплану 

Потенційний вплив на 

головні складові довкілля 

П
о

в
іт

р
я

 

В
о

д
н

. 
б

а
се

й
н

 

Ґ
р

у
н

т
и

 

Б
іо

р
із

н
о
м

а
н

іт
т
я

 

1 2 3 4 5 6 7 

Розвиток сельбищної зони (садибна забудова) 

1. Ділянка розташована в районі 

вул. Знам’янська і 70-років 

перемоги, в  Перемозькому 

мікрорайоні. 

Майже вся ділянка розташована 

в межах розповсюдження  

цінних агровиробничих груп 

ґрунтів . Частково (>10% 

загальної площі ділянки) 

територія є у приватній 

власності та відведена для 

ведення товарного виробництва. 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Перемога-ІІ»)  

 

0,-1 0,-1 -1,+1 +1 

2. Ділянка розташована в районі 

вул. Толбухіна і Лісова, в  

Перемозькому мікрорайоні 

розташована в районі вул. 

Толбухіна і Лісова, в  

Перемозькому мікрорайоні на  

землях сільськогосподарського 

призначення (городництво) - 

городнє товариство «Ветеран» 

(6,2 га). Проектні рішення 

прийняті відповідно до 

пропозиції Управління 

приватизації, оренди, майна та 

землі щодо формування 

житлового масиву для учасників 

АТО (Лист 16.02.2018 № 

192/06), які надані замовником у 

складі вихідних даних -11 

ділянок надані у приватну 

власність для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Перемога-ІІІ») 

 

0,-1 0,-1 -1,+1 +1 

 

3. Ділянка розташована в 

північній частині міста в районі 

вул. Користовське шосе 

(мікрорайон Восьма Школа); 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Восьма школа-І»)  

 

0,-1 0,-1 -1, +1 +1 
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біля 48 га земель  - земелі 

комунальної власності – 

визначені як землі запасу; 

фактично використовується  для 

ведення сільського 

господарства. Ділянка 

розташована в межах 

розповсюдження  цінних ґрунтів 

. 

4. Ділянка  розташована в 

північній частині міста в районі 

вул. Шкільна та виїзду на 

Кременчук (мікрорайон «Восьма 

школа»). Згідно вихідних даних, 

наданих замовником, понад 30% 

території ділянки 

перспективного будівництва 

перебуває у приватній власності 

з цільовим призначенням – «для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)». Майже 

вся територія ділянки 

перспективного будівництва 

розташована в межах 

розповсюдження  цінних ґрунтів 

; зараз фактично 

використовується для ведення  

сільського господарства 

(городництво). 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Восьма школа-ІІ»)  

 

0,-1 0,-1 -1, +1 +1 

5. Ділянка  розташована в 

південній частині міста в районі 

вул. Героїв Сталінграду 

мікрорайону «Новопилипівка»; 

на вільній від забудови 

території, вздовж лівобережної 

заплави р. Інгулець. Зараз 

фактично використовується для 

ведення  сільського 

господарства (городництво). 

- - освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н «Новопилипівка-І»)  

 

0,-1 0,-1 -1,+1 +1 

6. Ділянка  розташована в 

південній частині міста в районі 

вул. Трапезонська, Радищева, 6 

грудня (мікрорайон 

«Новопилипівка»); на 

територіях, вільних від 

забудови, вздовж лівобережної 

заплави р. Інгулець. Понад 30% 

площі території ділянки 

перспективного будівництва 

фактично використовується  для 

ведення  сільського 

господарства (городництво); 5% 

зайняті деревною рослинністю ( 

зберігається та розглядається як 

перспективні зелені насадження 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Новопилипівка-ІІ»)  

 

0,-1 0,-1 -1, +1 +1 
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загального користування); 5 

земельних ділянок надані у 

приватну власність для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

7. Ділянка розташована в північно-

східній  частині міста в районі 

вул. Маршала Конєва 

(мікрорайон «Заводський»), на 

вільній від забудови території. 

Проектні рішення прийняті 

відповідно до пропозиції 

Управління приватизації, 

оренди, майна та землі щодо 

формування житлового масиву 

для учасників АТО (Лист 

16.02.2018 № 192/06), які надані 

замовником у складі вихідних 

даних. Зараз фактично 

використовується для ведення  

сільського господарства 

(городництво) 

- освоєння території під 

перспективну садибну забудову 

(ділянка «м-н Заводський») 

 

0,-1 

 

0,-1 -1,+1 +1 

8. Ділянка/територія 

перспективного будівництва 

розташована в районі вул. 

Героїв Сталінграда («15 

мікрорайон») на території 

садових товариств. Біля 45% 

земельних ділянок перебувають  

в приватній власності  з 

цільовим призначенням для 

ведення індивідуального 

садівництва; 1,5 га – в 

комунальній власності та 

передбачені для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови (недіючий 

будинок юних натуралістів). 

Проектне рішення прийняте 

згідно пропозицій громади  

стосовно зміни функціонального 

використання території, що 

надавались замовником у складі 

вихідних даних. 

- переведення дачної і 

садової забудови у квартали  

садибної забудови «15 

мікрорайон» 

 

 

0 0 -1,+1 0,+1 

Розвиток сельбищної зони (багатоквартирна забудова): 

9. Ділянка розташована в районі 

проспекту Будівельників, 

Новопразького шосе, в 

Перемозькому мікрорайоні;  на 

вільних від забудови озеленених 

територіях. Частково на 

території ділянки 

перспективного будівництва 

знаходяться городи (самовільне 

захоплення). 

- Формування 

багатоквартирної забудови - 

ділянка «м-н Перемога-І»; 

 

-1 0 -1,+1 0 
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Розвиток мережі об’єктів громадського обслуговування 

10. Ділянка/територія 

перспективного  громадсько-

рекреаційного центру в районі 

транспортної розв’язки на вул. 

Новопразьке шосе на території 

недіючих садових товариств. 

 

- Створення громадсько-

рекреаційного центру в районі 

транспортної розв’язки на вул. 

Новопразьке шосе.  

 

0,-1 0 -1,+1 +1 

Організація туристичної зони 

11. Територія перспективної  

«Верболозівської туристичної 

зони» (туристичний та 

агротуристичний центри) в 

районі КП Комплекс спорту та 

відпочинку (автомотокрос) 

«Вербова лоза» (Новопразьке 

шосе) на території недіючих 

садових товариств; землях ь 

сільськогосподарського 

призначення (городництво);  

неугіддях, крутосхилах. 

 

- створення «Верболозівської 

туристичної зони» у складі 

туристичного та 

агротуристичного центру. 

  

 

0,-1 0 -1,+1 +1 

Освоєння заплавних територій р.Інгулець, 

формування ландшафтних та рекреаційних зон 

12. Прибережні теритоії р.Інгулець, 

вкриті зеленими насадженнями, 

вільні від забудови, частково 

використовуються для ведення  

сільського господарства 

(городництво). 

 

- створення Інгулецького 

ландшафтного парку вздовж р. 

Інгулець в межах заплави 

 

0 0 0 +1 

13. Прибережні території р. Мала 

Березівка. 

 Території озеленені, вільні 

від забудови; комунальна 
власність;  надані для ведення 

рибного господарства. 

 

- створення Березівського парку 

вздовж р. Мала Березівка в межах 

прибережних територій 

 

0 0 0 +1 

14. Територія розташована в 

західній частині міста в районі 

вул. Новопразького шосе.  

Зараз понад 45 % території, що 

передбачається для розміщення 

об’єкту перспективного 

будівництва використовуються 

як автодром Олександрійської 

зразкової автошколи,  частково 

для ведення сільського 

господарства (городництво) та 

вільні від забудови  

- створення Спортивного парку 

по Новопразькому шосе;  

 

0 0 0 +1 

15. Території в межах заплави р. 

Інгулець. Вкриті зеленими 

насадженнями, вільні від 

забудови  

- розширення лісопарку 0 0 0 +1 

Розвиток територій промислового використання 
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16. Територія розташована в р-ні 

Промислової зони (вул. 

Трудових резервів). пов’язаної з 

видобуванням бурого вугілля. 

Зараз понад 60% території 

займають недіючі/ліквідовані  

промислові підприємства, 

близько 5% – комунальні 

території для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та 

дорожного господарства;  15% - 

території решта - вільні від 

забудови озеленені території 

- організація на ділянках 

недіючих підприємств 

буровугільного комплексу 

потужної промислової зони  - 

багатофункціонального 

інноваційного парку, в основі 

якого лежить модернізована 

буровугільна галузь, паливно-

енергетичне та хімічне 

виробництва, машинобудування 

 

-2 0 -1,+1 0,+1 

17. Територія розташована в р-ні 

Промислової зони 

(вул.Робітнича). Зараз 80% 

території - землі 

сільськогосподарського 

призначення (городництво, 

товарне сільськогосподарське 

виробництво); комунальна 

власність   

- Створення агротехнопарку  

(промислові підприємства 

агротехнологічного спрямування; 

сільськогосподарські 

підприємства; тепличний 

комбінат, смарт-теплиці, теплиці 

на обігріванні електроенергією; 

навчально-дослідні центри; 

машинно-тракторні станції) 

 

0,-1 0 0 0, +1 

18. Територія розташована в р-ні 

Куколівського Шосе та 

Дніпропетровського Шосе 

(Східна промислова зона). 

Перебуває в комунальній 

власності: розміщення та 

експлуатація основних та 

допоміжних будівель і споруд 

переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості; землі 

сільськогосподарського 

призначення (городництво; 7,5 

га ). 

Концепція розвитку 

індустріального парку 

затверджена рішенням 

Олександрійської міської ради 

від 27.02.2018р. за № 456. 

- створення індустріального парку 

(індустріальний парк 

«Олександрія», зона виробничо-

складських підприємств,  

підприємства транспорту) на базі 

існуючої  промислової зони. 

 

-2 0 -1,+1 0 

19. Виробничо-комунальні території 

центральної частини міста ( вул. 

Кохана, Софіївська, Титова, 

Діброви, Першотравнева, 

Бульварна-Привокзальна) та в 

районі Перемозького 

мікрорайону (вул. Проспект 

Будівельників, Новопразьке 

Шосе) 

Реконструкція виробничо-

комунальних територій без 

збереження пріоритету існуючих 

функцій та формування 

громадської забудови – в межах 

виробничо-комунальних 

територій центральної частини 

міста 

+1 0 -1,+1 +1 

Організація зони альтернативного сільського господарства 

20. Територія розташована в 

південній частині міста (район 

вул. Робітнича, колишній 

золовідстійник, виїзд на 

Кіровоград (вул. Проектна-8). 

- створення зони 

альтернативного сільського 

господарства, частково за 

рахунок порушеної території  

 

0 0 +1 0 
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Близько 112 га перебуває у 

комунальній власності (ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва); 111,3га – у 

власності підприємств, що 

пов’язані з користуванням 

надрами (золовідстійник, 

території якого заболочені). 

Перспективне містобудівне 

використання передбачає  

комплексну рекультивацію 

території. 

 

Розвиток вулично-дорожньої мережі та модернізація інженерної інфраструктури 

21. Ділянки розташовані в північній 

частині, частково входять до 

меж міста. Зараз - землі 

сільськогосподарського 

призначення.  

Створення Північного 

транспортного обходу міста з 

транспортною розв’язкою в 2 

рівнях (частково - в межах міста 

як вул. Проектна-4). 

0,-1 0 0,-1 0 

22. Ділянка 1 - в південній частині 

міста (район виїзду на 

Кіровоград) вздовж 

Новопразького шосе. 

 Ділянка 2 - в північній частині 

міста (район виїзду на 

Кременчук) в СЗЗ від очисних 

споруд. 

Зараз фактичне використання 

території – для ведення  

сільського господарства 

(городництво). 

- створення транспортно-

логістичних комплексів з 

відповідною інфраструктурою 

 

0 0 -1,+1 0 

23. Територія розташована в 

промисловій зоні в районі 

Звенигородського Шосе, на 

вільних від забудови територіях, 

частково на порушених 

ділянках, територією проходять 

ЛЕП. 

 

- створення 

сміттєпереробного комплексу 

(сміттєпереробний завод; 

комунальні підприємства зі 

збирання та сортування ТПВ; 

підприємства повторного  

використання та регенерації 

ТПВ; підприємства приймання 

збирання вторинної сировини) в 

районі Звенигородського шосе; 

 

-1 -1 -1 0 

24. Території об’єктів розміщені 

на озеленених територіях, 

вільних від забудови.   

Розвиток системи дощової 

каналізації (очисні споруди 

дощової каналізації) 

0 +2 -1,+1 +1 

 

6.2. Можливість негативних кумулятивних ефектів 
 

У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних ефектів. 

Для кожного окремого рішення генерального плану, що має потенційні негативні наслідки 

(впливи), які визначені в процесі аналізу пливу на окремі компоненти навколишнього 

середовища, наданий короткий опис потенціального кумулятивного впливу та пропозиції 

щодо їх пом'якшення. 
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Таблиця 6.2: Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та можливостей з їх 

пом'якшення. 

компонент довкілля Атмосферне повітря 

Рішення проекту з 

потенційними негативними 

впливами (-1, -2) 

Потенційний 

кумулятивний 

вплив (короткий 

опис) 

Запропоновані заходи з пом'якшення 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 -9 

багатоквартирне будівництво - 

ділянка «м-н Перемога-І», в 

районі проспекту 

Будівельників, Новопразького 

шосе,  

(-1) 

Ймовірне 

збільшення викидів 

забруднюючих 

речовин 

(транспортними 

засобами). 

Акустичне 

забруднення 

(транспорт). 

Вдосконалення магістральної вуличної 

мережі. Створення вуличного 

озеленення по вул. Новопразького шосе 

для зменшення впливу викидів 

забруднюючих речовин від 

автотранспорту та акустичного впливу. 

 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - 16 

організація на ділянках 

недіючих підприємств 

буровугільного комплексу 

потужної промислової зони  - 

багатофункціонального 

інноваційного парку, 

 (-2) 

Викиди 

забруднюючих 

речовин 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

атмосферного 

повітря 

Резервування ділянок для організації 

санітарно-захисної зони.  

Розроблення детального плану території  

промислової зони для забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності з 

суміжними територіями  відповідно 

класів шкідливості  різних підприємств, 

що намічаються до розміщення. 

Впровадження сучасних інженерних 

технологій регулювання викидів 

забруднюючих речовин  при  

проектуванні перспективних  

підприємств (розділ ОВД). 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - 18 

організація індустріального 

парку (індустріальний парк 

«Олександрія», зона 

виробничо-складських 

підприємств, підприємства 

транспорту) в районі вул. 

Дніпровська  

(-2 ) 

Викиди 

забруднюючих 

речовин 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

атмосферного 

повітря 

Резервування ділянок для 

організації санітарно-захисної зони. 

Розроблення детального плану території  

промислової зони для забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності з 

суміжними територіями  відповідно 

класів шкідливості  різних підприємств, 

що намічаються до розміщення. 

Впровадження сучасних інженерних 

технологій регулювання викидів 

забруднюючих речовин  при  

проектуванні перспективних  

підприємств (розділ ОВД). 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - 23 

створення сміттєпереробного 

комплексу в районі 

Звенигородського шосе. 

Існуючий стан - промислова 

зона в районі 

Звенигородського Шосе,  

(-1) 

Ризики збільшення 

викидів 

забруднюючих 

речовин від 

додаткових 

стаціонарних 

джерел забруднення 

атмосферного 

повітря (автономні 

системи опалення, 

інсінератори). Ризик 

скупчення птахів 

при відкритому 

розміщенні сміття. 

На стадії робочого проектування  

підприємства (розділ ОВД)  

впровадження сучасних технологій, що 

виключають (мінімізують) шкідливий 

вплив на навколишнє середовище, 

зокрема:   розміщення стаціонарних 

джерел викидів забруднюючих речовин, 

що забезпечують дотримання СЗЗ; збір, 

тимчасове складування та виробничі 

процеси здійснювати лише в закритих 

приміщеннях. 

компонент довкілля Водний басейн 
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Рішення проекту з 

потенційними негативними 

впливами (-1) 

Потенційний 

кумулятивний 

вплив (короткий 

опис) 

Запропоновані заходи з пом'якшення  

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - 23 

створення сміттєпереробного 

комплексу в районі 

Звенигородського шосе. 

Існуючий стан - промислова 

зона в районі 

Звенигородського Шосе,  

(-1) 

Ризики шкідливого 

впливу на 

гідрогеологічне 

середовище в разі 

порушення 

технологічних 

регламентів 

виробничих 

процесів переробки 

відходів, та за 

умови захоронення 

залишків відходів 

що не піддаються 

утилізації в межах 

ділянки розміщення 

підприємства. 

На стадії робочого проектування  

підприємства (розділ ОВД)  

впровадження сучасних технологій, що 

виключають (мінімізують) шкідливий 

вплив на навколишнє середовище, 

зокрема: будівництво локальних очисних 

споруд рідкої фракції що не підлягає 

утилізації та  стічних вод зливової 

каналізації, визначення місця 

захоронення чистини відходів що не 

піддаються утилізації за результатами 

попередніх інженерно-геологічних 

досліджень. 

компонент довкілля Ґрунти 

Рішення проекту з 

потенційними негативними 

впливами (-1) 

Потенційний 

кумулятивний 

вплив (короткий 

опис) 

Запропоновані заходи з пом'якшення  

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - 23 

створення сміттєпереробного 

комплексу в районі 

Звенигородського шосе. 

Існуючий стан - промислова 

зона в районі 

Звенигородського Шосе,  

(-1) 

Ризики забруднення 

ґрунтів в разі 

порушення 

технологічних 

регламентів 

виробничих 

процесів переробки 

відходів. 

Ризики забруднення 

ґрунтів за умови 

захоронення частки 

відходів що не 

піддаються 

утилізації в межах 

ділянки розміщення 

підприємства. 

На стадії робочого проектування  

підприємства (розділ ОВД)  

впровадження сучасних технологій, що 

виключають (мінімізують) шкідливий 

вплив на навколишнє середовище, 

зокрема: визначення місця захоронення 

чистини відходів що не піддаються 

утилізації за результатами попередніх 

інженерно-геологічних досліджень. 

 

6.3. Висновки з результатів оцінки 
 

Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу проекту містобудівної 

документації на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас, було виявлено ряд 

ризиків та потенційних негативних наслідків, пов'язаних з основними рішеннями щодо 

планування, прийнятими в даному проекті. Основні висновки наведені нижче у цьому 

розділі. Основні пропозиції щодо запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних 

негативних наслідків подано далі в розділі 7 цього звіту. 
 

Оцінка головних впливів на довкілля та здоров’я населення.  
 

Атмосферне повітря:  

Основні ризики:  
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Проектні рішення передбачають розвиток виробничих територій, з розміщенням двох 

промислових зон в межах існуючих територій виробничого використання - індустріальний 

парк «Олександрія» (східна околиця міста) та багатофункціональний інноваційний парк 

(південно-західна околиця міста), а також розміщення сміттєпереробного підприємства в 

межах промислової зони (південно-східна околиця міста). Реалізація зазначених рішень 

передбачає вірогідне збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. Розміщення  індустріального парку в східній виробничій зоні більш 

ймовірно призведе до збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, що потенційно призведе до зниження якості повітря на ділянках сельбищної зони, в 

районі вул. Заводська, Пилипа Гриценка, пров. Йогансона, Рожнова, Кропивницького. 

Згідно розрахунків розділу Транспортна інфраструктура, очікується збільшення рівня 

автомобілізації на кінець розрахункового періоду (2037р.) орієнтовно в 1,5 рази. Несвоєчасна 

розбудова об’єктів транспортної інфраструктури, що передбачені рішеннями генерального 

плану, може привести підвищення інтенсивності транспортного руху на існуючих 

магістральних вулицях та збільшення ризиків негативного впливу на здоров'я населення.  

 

Очікувані позитивні ефекти:  

Реалізація запропонованих проектом генерального плану планувальних рішень та 

інженерно-будівельних заходів позитивно вплине на якість повітря.  

Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури міста, в тому 

числі будівництво об’їзної дороги для відводу транзитного транспорту, будівництво 

магістральних вулиць загальноміського та районного значення, будівництво мостових 

переходів, шляхопроводів, транспортних розв’язок, забезпечить розподілення транспортних 

потоків в межах міста з урахуванням перспективних ділянок містобудівного освоєння, що 

сприятиме зменшення впливу шуму та забруднення повітря від транспортних засобів на 

сельбищну зону.  

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на  забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та перспективних 

промислових зон з житловою та прирівняною до неї забудовою. Зокрема: резервування 

ділянок для організації СЗЗ від промислових зон, що реконструюється з розміщенням 

багатофункціонального інноваційного парку (південно-західна околиця міста) та 

індустріального парку «Олександрія» (східна околиця міста); надання пропозицій щодо 

винесення житлової забудови із східної промислової зони (резерв для реконструкції під 

виробничо-комунальні об’єкти); визначення промислових підприємств що потребують 

скорочення СЗЗ з метою їх сумісності з оточуючою сельбищною зоною. Реалізація 

зазначених заходів сприятиме забезпеченню санітарно-гігієнічних норм території населеного 

пункту та умов життєдіяльності населення.  

 

Водні ресурси. 

Основні ризики:  

Реалізація проектних рішень щодо розміщення садибної забудови, в тому числі 

переведення дачної забудови в садибну (переважно проектні рішення №  5, 6, 8 згідно 

таблиці 6.1), може супроводжуватись ризиками забруднення Ґрунтових вод при використанні 

водопроникних вигрібних ям та не бажанні власників підключатися до централізованих 

мереж водовідведення. 

Реалізація проектних рішень щодо будівництва перспективних промислових 

підприємств передбачає утворення додаткового об’єму стічних вод від певних технологічних 

процесів. Видалення таких стічних вод, в тому числі рідка фракція при переробці сміття, 

поверхневий стік з ділянок виробничих територій, потребує попередньої очистки на 

локальних очисних спорудах перед їх скидом у систему централізованого водовідведення 

або у природні водойми. Дане питання вирішується на стадії робочого проектування 

підприємств, що потребує експертного контролю при погоджені проектної документації.   
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Очікувані позитивні ефекти:  

Внаслідок перспективного будівництва мереж зливової каналізації з локальними 

очисними спорудами, очкується зменшення потрапляння забруднюючих речовин у 

поверхневі водойми із загальним поверхневим стоком, що формується на території 

сельбищної зони. 

При реалізації рішень стосовно повного підключення існуючої та перспективної 

житлової та громадської забудови до мережі господарсько-побутової  каналізації очікується 

позитивний вплив на гідрогеологічне середовище. 

  

Господарсько-питне водопостачання. 

Основні ризики:  

Господарсько-питне водозабезпечення передбачається здійснювати за рахунок 

поверхневих вод р. Дніпро (районний водопровід «Дніпро-Кіровоград») та підземних вод. 

Використання підземного джерела (Ново-Пилипівський водозабір) потребує моніторингу 

якості води на відповідність санітарним нормам, в тому числі здійснювати гігієнічну оцінку 

радіаційної безпечності питної води, та виконання заходів з попередньої очистки води.  

Очікувані позитивні ефекти:  

Виконання заходів із повного охоплення житлової та громадської забудови системою 

централізованого водопостачання матиме позитивний ефект щодо зменшення ризиків для 

здоров'я населення, що користується питною водою з шахтних колодязів. 

 

Ґрунти та земельні ресурси. 

Основні ризики:  

При розміщенні сміттєпереробного комплексу в районі Звенигородського шосе 

факторами ризику можуть бути забруднення ґрунтів в разі порушення технологічних 

регламентів виробничих процесів переробки відходів та захоронення частки відходів що не 

піддаються утилізації в межах ділянки розміщення підприємства. Визначення технології 

приймання, переробки, утилізації та вибір місця захоронення чистини відходів що не 

піддаються утилізації здійснюється за результатами попередніх інженерно-геологічних 

досліджень та вирішується на стадії робочого проектування, що потребує експертного 

контролю при погоджені проектної документації.   

При містобудівному освоєнні територій призначених для житлової та громадської 

забудови, виробничо-комунальних підприємств та ландшафтно-рекреаційних зон в 

результаті будівництва об'єктів та супутньої інфраструктури відбудеться фізичне 

переміщення верхніх шарів ґрунту, їх ущільнення, частково привантаження.  

Освоєння частини ділянок потребує зміни їх функціонального використання, з 

вилученням із складу земель сільськогосподарського призначення. 

Очікувані позитивні наслідки:  

Містобудівне освоєння призаплавних та заплавних територій сприятиме 

упорядкуванню планувальної структуру сельбищної зони, ліквідації смітників, ділянок 

заболочування та підтоплення, захисту існуючої житлової забудови від ризиків затоплення 

повеневими водами 1%-ї забезпеченості, шляхом виконання заходів з інженерної підготовки 

та захисту території, організації зелених зон загального користування. 

Рекультивація порушених ділянок та використання території недіючих садових 

товариств з метою організації зони альтернативного сільського господарства, туристичної 

зони сприятиме відновленню рослинного покриву ґрунтів , їх регенерації, підвищенню 

ефективного використання містобудівного ресурсу. 

Розміщення сміттєпереробного підприємства матиме позитивний ефект для реалізації 

ефективної схеми санітарного очищення території міста. 
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Біорізноманіття  

В цілому реалізація рішень генерального плану не передбачає негативних ефектів для 

біорізноманіття міського середовища. 

Передбачені до створення озеленені території загального користування, ландшафтно-

рекреаційні зони, організація туристичної зони з розміщеннями раду об’єктів туризму та 

відпочинку передбачає ландшафтний благоустрій та підвищення загального рівня озеленення 

території міста, що сприятиме збагаченню видового різноманіття флори та фауни. 

 

Соціально-економічні ризики  
При реалізації рішень проекту державного планування – проекту генерального плану 

м.Олександрія виникають соціально-економічні ризики, які викликані низкою причин та 

вірогідних сценаріїв перебігу подій.  

Наприклад, зволікання з будівництвом перспективного північного-східного  

транспортного  обходу міста унеможливить перенаправлення потоку транзитного транспорту 

з центральної частини міста. При цьому кількість ДТП, вірогідно, буде зростати, що є 

наслідком збільшення потоку транспортних засобів та збільшення рівня автомобілізації 

населення, що в майбутньому може призвести до збільшення частоти проявів соціальних 

конфліктів, та зростання рівня незадоволеності мешканців  характером міського середовища. 

Сповільнення розвитку мережі об’єктів громадського обслуговування призведе до 

зниження якості та доступності послуг, сприятиме збільшенню частоти проявів соціальних 

конфліктів та зростанню рівня незадоволеності мешканців  характером міського середовища. 

Розвиток зони багатоквартирної забудови  з порушенням нормативної щільності 

забудови, визначеної положеннями ДБН Б.2.2-12:2018, може унеможливити створення 

зелених зон всередині житлових кварталів/мікрорайонів; організацію зон відпочинку з 

дитячими ігровими  та спортивними майданчиками, що в перспективі може призвести до 

погіршення здоров'я населення вцілому, особливо вразливих груп (наприклад, дітей, людей 

похилого віку). 

Неконтрольоване освоєння територій в заплаві р.Інгулець, відтермінування на 

невизначений термін створення об’єктів громадської забудови рекреаційно-туристичного 

спрямування може призвести до посилення забруднення навколишнього середовища, 

забруднення водних об’єктів, що  в подальшому призведе до погіршення здоров’я населення 

міста. 

Достатньо високими залишаються ризики своєчасного та послідовного виконання 

рішень, передбачених в проекті державного планування/ проекті генерального плану 

м.Олександрія, особливо у випадку проектів інженерної інфраструктури, пов'язаних з 

великими інвестиціями. Через недостатню спроможність населення сплачувати за надані 

комунальні послуги, існує висока ймовірність того, що домогосподарства відмовляться 

підключатися до нових мереж водопостачання та водовідведення, таким чином 

відмовляючись отримувати допомогу від централізованого управління послугами. Така 

ситуація може сприяти формуванню неконтрольованих скидів стічних вод, використанню 

води з водних джерел, які не відповідають санітарним вимогам, і в підсумку може призвести 

до посилення забруднення навколишнього середовища міста і, отже, до погіршення здоров'я 

населення та вразливих груп (наприклад, дітей, людей похилого віку, соціально 

незахищених).  

Одночасно вдосконалення системи водопостачання  дозволить розширити доступ 

населення до джерел якісної води, що в майбутньому призведе до покращення здоров’я 

останнього. 

Вдосконалення системи водовідведення дозволить розширити доступ підприємств  

різної галузевої спрямованості до системи каналізації, що в майбутньому призведе до 

покращення здоров’я населення міста. 
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Ризики для здоров'я населення 

Основні ризики:  

Згідно отриманих даних щодо стану здоров'я населення та висновків медико-

санітарних служб області відзначається вплив якості навколишнього середовища на здоров'я 

населення. Зокрема відзначається вплив регіонального поширення природних радіонуклідів 

у природному середовищі, та, як наслідок, їх можливе накопичення у повітрі перших та 

цокольних поверхах приміщень та воді підземних джерел, на показники онкологічних 

захворювань населення, переважно на дітей у віці до 14 років. Тож, головним ризиком при 

здійснені реконструкції та будівництва будівель і споруд є порушення вимог визначених 

державними будівельними нормами “Система норм та правил зниження рівня іонізуючих 

випромінювань природних радіонуклідів в будівництві”: ДБН  В.1.4-0.01-97,  ДБН  В.1.4-

0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97,  ДБН  В.1.4-2.01-97 як на стадії передпроектних інженерно-

геологічних вишукувань, так і на стації проектування, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд.  

Очікувані позитивні наслідки:  

При реалізації рішень містобудівної документації, таких як розвиток магістральної 

вуличної мережі міста та об’їзної дороги та додаткових вулиць магістральної мережі міста, 

що дасть можливість зменшення інтенсивності транспортного руху в центральній частині 

міста та покращення стану атмосферного повітря в приземній зоні, очікується позитивний 

вплив на здоров’я населення. Створення зелених насаджень спеціального призначення, в 

тому числі санітарно-захисних зон навколо виробничо-комунальних підприємств підвищить 

якість атмосферного повітря на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. 

Вплив від реалізації містобудівної документації на поліпшення соціальних умов, 

таких як подальший розвиток промислових зон, створення туристичної зони, збільшує 

можливості працевлаштування, що має позитивний вплив на здоров'я людини.  

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення, в тому числі 

об’єктами освіти, спорту та охорони здоров'я; створення зелених зон загального 

користування, ландшафтно-рекреаційних зон, організація зон відпочинку з ігровими 

майданчиками, пішохідними та вело доріжками дозволить підвищити якість відпочинку та 

дозвілля населення, матиме позитивний вплив на здоров’я населення. 
 

Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документу державного планування 
 

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння 

досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, 

запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків 

для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації 

містобудівної документації. Термін "пом'якшення" відноситься до усунення, зменшення, 

запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть 

виникнути внаслідок реалізації рішень містобудівної документації.  

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання великої кількості заходів, 

що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури міста, 

розвитку транспортної інфраструктури, заходів із інженерної підготовки та захисту 

території, розвитку промислово-виробничої сфери, виконання яких є невід’ємною складовою 

при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого середовища  міста.  

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля 

передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних 

заходів. До головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови 

проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків реалізації 

проекту відносяться:  
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Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних 

обмежень як зон регулювання та обмеження забудови: 

 

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних підприємств, 

нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до 

необхідних мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні 

інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Першочергового 

вирішення потребують промислово-комунальні території що межують із житловою та 

прирівняною до неї забудовою. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх 

нормативних параметрів мають бути погоджені і затверджені у встановленому 

законодавством порядку уповноваженими службами Міністерства охорони здоров’я 

України на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. При 

цьому для промислових зон необхідно передбачити розробку проектів комплексних 

СЗЗ. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ, в межах яких знаходиться 

житлова забудова, рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи: 

 провадження новітніх технологій виробничого і санітарно-технічного 

устаткування, що забезпечує максимальне уловлювання, утилізацію чи 

знешкодження викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 

 централізація викидів забруднюючих речовин шляхом максимального 

скорочення кількості труб, вентиляційних шахт, дефлекторів, аераційних 

ліхтарів тощо; 

 здійснення регулювання виробничих потужностей підприємства;  

 планувальна реорганізація території підприємства з метою раціонального 

взаєморозташування основних виробничих і допоміжних будівель і споруд на 

проммайданчику з метою запобігання або ефективного зниження забруднення 

атмосферного повітря сельбищної території; 

 

- згідно рішень проекту державного планування певні ділянки промислово-

комунальних  підприємств, що знаходяться в оточені існуючої і перспективної 

житлової та прирівняної до неї забудови і несумісні в санітарно-гігієнічному 

відношенні, потребують реконструкції та перепрофілювання на вид діяльності при 

якій можливе суттєве зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та відсутність інших шкідливих факторів впливу на довкілля. Виконання 

даного заходу необхідне з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до стану 

атмосферного повітря сельбищної території та забезпечення можливості дотримання 

параметрів СЗЗ до існуючої та перспективної житлової та прирівняної до неї 

забудови. Першочергово зазначені пропозиції відносяться до ділянок, розташованих 

переважно в центральній частині міста, в районі перетинів вулиць Вокзальна і Садова; 

Інгулецька та А. Кохана; О. Скічка і пров. Цегельно-Каменярський; Тітова і 

Софіївська; Героїв Сталінграду і пров. Рільського; вул. Ушинського і залізниці; 

вул.Новопразьке шоссе (біля трансформаторної підстанції); Софіївська і 6-го Грудня; 

Захисників України і Бульварна; а також на ділянках підприємств по 

вул.Кременчуцьке шосе, 6 (ТОВ ВКФ “Оксамит”) - здійснення видів діяльності що 

відноситься до V класу шкідливості згідно ДСН № 173-96 зі скороченням СЗЗ згідно 

пропозицій; скорочення СЗЗ філії "Олександрійська ДЕД" ДП "Кіровоградський 

облавтодор" (виробництво асфальту) до параметрів не більше 600м; для підприємств 

розташованих у південній частині південно-східної промислової зони – організація 

СЗЗ згідно пропозицій генплану; 

- проектним рішенням передбачається резервування ділянок житлової садибної 

забудови (в районі вулиць Заводська, Пилипа Гриценка, пров. Йогансона, Рожнова, 

Кропивницького) в метою винесення із східної промислової зони та подальшої 

реконструкції під виробничо-комунальну зону; 
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- закриття органами місцевого самоврядування ділянок діючих кладовищ, що 

розташовані біля існуючої житлової забудови, після їх остаточного заповнення, з 

забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на 

місці існуючих поховань). Першочергово виконати 100% забезпечення житлової та 

прирівняної до неї забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим 

водопостачанням та водовідведенням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення 

кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Відповідно до вимог п. 3.12, 

примітка1, ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 

кладовищ в населених пунктах України», в умовах міської забудови, яка склалася, 

рішення щодо реконструкції і капітального ремонту житлових та громадських 

будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ, 

приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду 

залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеня 

інженерного обладнання території; 

- в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо будівництва житлових і 

громадських будівель та розміщення нових об’єктів в СЗЗ діючих кладовищ слід 

приймати лише після закінчення кладовищного періоду та скорочення СЗЗ, за умови 

отримання позитивного висновку місцевими органами санітарно-епідеміологічного 

контролю; 

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень, передбачених 

даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при розміщенні нових та 

реконструкції існуючих виробничо-комунальних підприємств;  

- розроблення проектів комплексних СЗЗ для перспективних промислово-виробничих 

зон  Розроблення детальних планів території перспективних промислових зон 

(Індустріальний парк та  багатофункціональний інноваційний парк) для забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності з суміжними територіями та раціонального 

розміщення різних підприємств, що намічаються до будівництва відповідно їх класів 

шкідливості. Розроблення проектів організації комплексних СЗЗ зазначених 

перспективних промислових зон. При проектуванні перспективних підприємств слід 

передбачати впровадження сучасних інженерних технологій та заходів, що 

відповідають вимогам законодавства з охорони довкілля та забезпечують сприятливі в 

гігієнічному відношенні умови життєдіяльності населення, а саме: сучасні системи 

пило-газоуловлювання та очищення; заходи по зниженню рівня шумів; спорудження 

локальних очисних споруд для попередньої очистки стічних вод у поверхневі водні 

об’єкти або у мережу централізованого водовідведення господарсько-побутових 

стічних вод; оптимізація водопостачання з впровадженням оборотних систем 

водопостачання; спорудження дренажних систем, зливової каналізації для виробничої 

території з локальними очисними спорудами у місцях випуску; впровадження 

технічних процесів з переробки та утилізації промислових, побутових відходів, 

організація безвідходного виробництва; благоустрій та озеленення виробничих 

територій; 

- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним 

законодавством, при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ 

від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронні 

зони інженерних споруд та комунікацій тощо;  

- врахування запропонованих ділянок щодо встановлення прибережних захисних смуг 

водойм при виконанні заходів з інженерної підготовки території; 

- містобудівне освоєння перспективних ділянок житлової та громадської забудови на 

стадії розробки детального плану території слід проводити з урахуванням існуючих та 

перспективних нормативних параметрів СЗЗ та санітарних розривів від суміжних 

існуючих та перспективних промислово-комунальних територій, та при необхідності 

виконувати інженерно-планувальні заходи для скорочення СЗЗ; розміщення будівель і 
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споруд слід планувати з урахуванням охоронних зон інженерних мереж, смуг 

відведення меліоративних каналів та інших планувальних обмежень; 

 

Для розвитку сфери забезпечення системами інженерно-транспортної інфраструктури 

міста та надання комунальних послуг, інженерної підготовки та захисту території: 

- розвиток транспортної інфраструктури з метою зменшення викидів від транспортних 

засобів з виведенням транзитного руху за місто, що сприятиме також зменшенню кількості 

ДТП. Зокрема створення нових магістральних вулиць загальноміського та районного 

значення з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво об’їзних  доріг з 

сучасними технічними параметрами; будівництво мостових переходів, шляхопроводів, 

транспортних розв’язок; 

- розвиток системи теплогазопостачання - проведення реконструкції існуючих джерел 

тепло-, газозабезпечення, із застосуванням сучасних технологій тепло-, енергозбереження; 

впровадження теплових установок сучасного типу теплогідромеханічні генератори, теплові 

насоси та інші з використанням природних джерел енергії в тому числі в установках 

приватного сектору; 

- розвиток систем водопостачання з метою повного забезпечення населення системою 

централізованого водопостачання для забезпечення необхідною кількістю води та якістю, що 

відповідає санітарним нормам; повне підключення населення та підприємств різних галузей 

економіки до систем централізованого водовідведення. Зазначені заходи сприятимуть 

запобіганню забрудненню підземних та поверхневих водних ресурсів;  

-  розвиток системи відведення поверхневого стоку з усієї території міста; 

будівництво очисних споруд зливової каналізації в існуючих та проектних місцях випуску 

стічних вод, що дозволить зменшити забруднення води, покращити санітарно-гігієнічні 

умови території;  

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках 

перспективного містобудівного освоєння. Зокрема, на ділянках розміщення садибної 

житлової забудови виконання заходів з інженерного захисту території має здійснюватись 

місцевими органами виконавчої влади комплексно для всієї площі  ділянок освоєння перед 

виділенням та передачею окремих земельних ділянок у власність громадянам; 

- виконання комплексу заходів із зменшення рівнів фізичних факторів впливу на 

навколишнє середовище та сельбищно-рекреаційну зону міста (створення шумозахисних 

екранів на ділянках розміщення житлової та громадської забудови вздовж магістральних 

вулиць та об’їзної дороги, в зоні впливу залізничних колій); 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму від залізниці на території житлової 

забудови пропонується: 

 на частині вільних територій організація протишумових зелених насаджень; 

 на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних 

рівнів звуку шумозахисним озелененням, або іншими конструктивними методами в 

рамках реорганізації промислово-комунальних територій - пропонується спорудження 

шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу та перспективну 

житлову забудову, а саме: ділянки житлової забудови по пров. Весняний, вул. Східна, 

пров. Кропивницького, вул. Пилипа Гриценко, Запорізька, Березівська, М. Бендерова, 

Заслонова, Осипенко, О. Горського, В. Никифорова, Декабристів, Кременчуцька, 

Пушкіна, Залізнична, Єфремова, Світловодська, Кременчуцька, Культурна, Північна, 

пров. Мар’ївський, вул. Партизанська. При реалізації інженерно-планувальних заходів 

по зниженню шуму СЗЗ можливо зменшити до 50м. 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного 

впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях здійснюється переважно за 

рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень.  
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Розташування міста в межах регіонального поширення підвищеного вмісту природних 

радіонуклідів у природному середовищі потребує реалізацію відповідних заходів, що є 

пріоритетними для запобігання негативного впливу на здоров'я населення. Для обмеження 

опромінення населення потрібно: організувати обов'язкове радіаційно-гігієнічне обстеження 

всіх земельних ділянок, відведених під різні види діяльності, провести детальне обстеження 

дитячих установ, житлових і суспільних будівель, досліджувати радіаційні показники 

основних джерел питного водопостачання, та в разі необхідності розробити і провести 

радонозахисні заходи.  

При реконструкції будівель та споруд (в тому числі, що заплановані в рамках 

виконання цільових програм міста з тепло енергозбереження) вкрай важливим є 

першочергове їх обстеження щодо показників середньорічної еквівалентної рівноважної 

об’ємної активності (далі – ЕРОА) радону-222 у повітрі приміщення, визначення 

необхідного комплексу протирадонових заходів та першочергового їх виконання. Для вибору 

оптимальних контрзаходів та їх ефективної реалізації, необхідно проведення детального 

аналізу конструктивних особливостей кожного окремого будинку, геологічних особливостей 

підстилаючого Ґрунту, а також джерел і шляхів надходження в цей будинок радону-222. 

При містобудівному освоєнні території, на стадії проектування та будівництва 

будівель та споруд необхідно дотримуватись вимог визначених державними будівельними 

нормами “Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних 

радіонуклідів в будівництві” : ДБН  В.1.4-0.01-97,  ДБН  В.1.4-0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97,  

ДБН  В.1.4-2.01-97.   

- розвиток інфраструктури управління відходами (розроблення спеціалізованої схеми 

санітарного очищення міста, будівництво сміттєпереробного комплексу та інші заходи з 

санітарного очищення території); 

- розвиток системи об’єктів громадського обслуговування населення з визначенням 

кількості необхідних закладів. Зокрема, передбачається розміщення двох закладів 

дошкільної освіти, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, водноспортивного 

центру. 

- організація зелених зон з ландшафтним упорядкуванням, включаючи створення 

зелених насаджень спеціального призначення; встановлення прибережних захисних смуг 

водойм та їх упорядкування. Значна частка зелених зон буде призначена для пішохідних та 

велосипедних доріжок, дитячих та спортивних майданчиків, що сприятиме покращенню 

якості міського середовища, позитивно впливатиме на стан здоров'я населення.  

Виконання заходів передбачених містобудівною документацією матиме позитивний 

вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров'я населення, 

поліпшення загального екологічного та естетичного стану міста створення передумов 

економічного розвитку міста та забезпечення соціальних гарантій громадян. 

 

Також пропонується низка заходів адміністративного характеру, які не можуть бути 

включені в рамки документу державного планування (проекту генерального плану), але 

сприятимуть його реалізації. Під час процесу СЕО на етапі збору даних та аналізу поточної 

ситуації було визначено необхідність проведення таких заходів:  

- для забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування, органів 

охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я при прийнятті обґрунтованих 

рішень доцільно здійснювати розвиток системи моніторингу якості повітря в сельбищній 

зоні міста на ділянках магістральних вулиць (Соборний проспект, Шевченка, 6-го Грудня, 

Знам’янська, Першотравнева, Героїв Сталінграду, Козацький шлях, Новопразьке шосе.) та в 

зонах впливу промислових зон що межують із сельбищною зоною (східна та південно-східна 

промислові зони, промзона в районі перехрестя вулиць Героїв Сталінграду та Козацький 

шлях, промзона в районі перехрестя вулиці Коваленка та пров. Молодіжний); 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

прибережних захисних смуг всіх водотоків та водойм міста з винесенням їх меж в натуру; 
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- здійснення контролю за зберіганням родючого шару ґрунтів який зазнає 

переміщення, під час будівельних робіт та його подальшим використанням для  

ландшафтного благоустрою; 

- посилення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням 

екологічних вимог (наявність розділу Оцінка впливу на довкілля в складі робочої 

документації та виконання його заходів) під час будівництва нових та реконструкції 

існуючих об'єктів виробничо-комунального призначення, в тому числі споруд комунальної 

інфраструктури та контроль за дотриманням функціонального зонування, передбаченого 

містобудівною документацією. Цей захід є надзвичайно важливим для уникнення ризиків 

негативних кумулятивних впливів та погіршення санітарно-гігієнічних характеристик 

довкілля в зоні впливу таких об’єктів; 

- дотримання законодавства при погодженні матеріалів вилучення (викупу) земельних 

ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, 

яке здійснюється Верховною Радою України за поданням обласної ради (ч.3 ст.150 

Земельного кодексу України); 

- провести вивчення ресурсів фінансування для інвестування в природоохоронні 

заходи. Реалізація рішень містобудівної документації та реалізація рекомендованих 

природоохоронних заходів потребуватиме значних інвестицій. Цього можна досягти шляхом 

мобілізації місцевого бюджету, місцевого екологічного фонду, участі бізнесу, залучення 

коштів з державного екологічного фонду, інвестицій державних та міжнародних фінансових 

установ, коштів благодійних міжнародних фондів з охорони довкілля. 

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, 

оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до 

техногенних навантажень. 

 
 

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації тощо) 
 

Оцінка альтернатив 
 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Розробка 

генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області” були прийняті наступні 

перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище. 1. 

"Варіант нульової альтернативи". 2. Порівняння варіантів окремих рішень генплану: вибору 

та реалізації схеми зовнішніх транспортних зв’язків; збільшення територій садибної 

забудови в заплаві р.Інгулець.  

 

1. У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, 

за яким проект “Розробка генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області, 

історико-архітектурного опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та 

мирний час, плану зонування території (зонінгу)” не затверджується. Цей сценарій можна 

розуміти як продовження поточних (в тому числі несприятливих) екологічних тенденцій, 

наведених у розділах 2, 3 та 4 цього звіту. Отже, за результатами аналізу визначено, що в 

рамках сценарію "нульової альтернативи" подальший сталий розвиток міста є неможливим, а 

зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного використання 

містобудівного ресурсу, хаотичного будівництва та погіршення екологічної ситуації в місті.  

 

2.Порівняння варіантів окремих рішень генплану. 
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2.1.Під час вибору схеми зовнішніх транспортних зв’язків були розглянуті доцільність 

будівництва автомобільного транспортного обходу, на будівництво якого передбачається 

залучення  коштів обласного/державного  та  районного бюджетів, та  розглянуті варіанти 

трасування північно-східного транспортного обходу м.Олександрія. Будівництво північного 

обходу передбачене «Схемою планування території Кіровоградської області», однак під час 

розгляду варіантів вибору траси, було виявлені значні ускладнення: відсутність резервних 

територій, значна щільність сельбищних територій населених пунктів в зоні впливу 

м.Олександрія, значні показники відшкодування збитків власникам земельних ділянок, що 

мають бути вилучені для суспільних потреб.   

Одночасно розглянута альтернатива збереження існуючої транспортної схеми з 

пропуском транзитного транспорту через центральну частину міста, відновленням 

залізничних колій для забезпечення логістики інноваційного парку та потужної 

перспективної промислової зони, оцінені ризики для довкілля та здоров’я населення. 

Відновлення перевезення вантажів у такий спосіб вимагатиме будівництва додаткових 

перетинів в різних рівнях  залізничної колії та магістральних вулиць, створювати додаткове 

забруднення повітря та збільшення рівні шуму тощо. Внаслідок оцінки ризиків прийняте 

рішення щодо наближення траси північного транспортного обходу до існуючою межі міста 

та формування єдиного північно-східного транспортного обходу м.Олександрія. 

 

2.2 На стадії погодження ескізу генерального плану була розглянута можливість та 

доцільність реалізації пропозицій громадськості щодо збільшення територій садибної 

забудови в заплаві р.Інгулець, як органічного продовження кварталів існуючої садибної 

забудови (центральна частина міста) з наступним виходом до водної поверхні р.Інгулець. 

Реалізація вищезазначеної пропозиції неминуче призвела б до зменшення забезпечення 

мешканців зеленими насадженнями загального користування, унеможливлення створення 

громадського простору з об’єктами рекреації, збільшення частки соціальних конфліктів 

тощо.  

Внаслідок оцінки ризиків, з метою зменшення антропогенного навантаження на 

ґрунтове середовище, запропоноване створення Інгулецької ландшафтної зони  в заплаві 

р.Інгулець, що сприятиме розвитку та збагаченню природними компонентами біоценозу 

луків, відтворенню та збагаченню біорізноманіття.  

 

Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 

документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення 

міста від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю проектним 

рішенням реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної 

інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, розвитку озеленених територій. 

Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників 

житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і 

періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить 

визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання 

населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу 

увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, 

будівництву водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, мереж газопостачання, 

дощової каналізації, очисних споруд, трасуванню магістральних  вулиць і проїздів та  їх 

завершення до вводу в експлуатацію житлових і громадських споруд;  до початку процедур 
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вибору земельних ділянок для розміщення садибної забудови. В процесі нагляду необхідно 

стежити за комплексністю забудови  житлових мікрорайонів (кварталів) з обов'язковим 

завершенням будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування населення та 

благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків. 

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо 

планувальної організації та функціонального зонування території міста в питаннях 

перепрофілювання промислових підприємств, комунально-складських об'єктів в сельбищній 

зоні, організації та скорочення санітарно-захисних зон виробничо-комунальних територій, 

винесення житлової забудови із східної промислової зони.  

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання низки 

планувальних і технічних заходів, визначених в проекті генерального плану, 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 життєдіяльності населення.  

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та інших виробничих 

об'єктів, що розвиваються (реконструюються), які повинні відповідати нормативним 

вимогам  "Державних санітарних  правил  планування  та   забудови населених пунктів" ДСП 

№ 173-96, з обов’язковим виконанням заходів визначених робочою проектною 

документацією - розділом “Оцінка впливу на довкілля”. 

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно перевіряти  

виконання  рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У тому числі: розміщення 

відповідно до генплану закладів відпочинку, додержання санітарно-гігієнічних вимог до 

обладнання та режиму використання прибережних ділянок водойм у місцях масового 

відпочинку населення.  

     В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 

- виконання планувальних заходів: зміни в планувальній організації території міста, 

спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального зонування; 

створення та озеленення санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших 

виробничо-комунальних об'єктів; перепрофілювання або закриття підприємств та інших 

об'єктів, що розташовані в межах існуючої та перспективної сельбищної зони з метою 

скорочення (або ліквідації) їх СЗЗ; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для 

транзитного транспорту; створення захисного озеленення вздовж вулиць та доріг;  

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів: впровадження нових мало-  

та безвідходних технологій на промислових підприємствах, модернізація існуючих об’єктів 

тепло-енергопостачання, впровадження теплових установок сучасного типу з використанням 

природних джерел енергії, тощо; 

- виконання підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та заходів 

зі скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, викладених в дозволах на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами і зменшення 

впливу фізичних факторів впливу на довкілля; 

- здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище, 

забезпечувати виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи пило-

газоочисних установок. 

 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням 

поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним будівництвом локальних очисних 

споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи,  встановлення меж прибережних 

захисних смуг та додержанням на їх території режимів господарської діяльності, 

благоустроєм водних рекреаційних зон, а також за виконанням технологічних та технічних 
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заходів на промислових об'єктах  (впровадження зворотних систем водопостачання, 

безстічних виробництв із  замкнутими циклами водопостачання та інші). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі зливова 

каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та 

води водних об'єктів в пунктах водокористування населення (пляжі) за хімічними та 

бактеріологічними  показниками. Для контролю ефективності роботи каналізаційних 

очисних споруд необхідно здійснювати моніторинг водних об’єктів у місцях випуску стічних 

вод після очистки. 

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести 

облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань  на  

території  міста.  

 

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації проектних 

рішень документу державного планування, які мають прямі наслідки на стан навколишнього 

середовища, умови життєдіяльності та здоров'я населення. Моніторинг даних впливів 

можливо здійснювати за наступними показниками: 

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від загальної 

площі населеного пункту; 

- частка ділянок по створенню рекреаційних зон  (в т.ч. Інгулецького та 

Березівського ландшафтних парків), що мають необхідний рівень ландшафтного 

упорядкування та благоустрою, га/ % від загальної площі населеного пункту; 

- площа встановлених прибережних захисних смуг водотоків та водойм з 

винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, га; 

- кількість промислово-виробничих підприємств, що мають проекти організації 

санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із загальної кількості 

зареєстрованих підприємств; 

- площа створених зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне 

озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га; 

- кількість споруджених шумозахисних екранів вздовж залізничних колій, метрів; 

- кількість дитячих установ, суспільних громадських об’єктів та житлових 

приміщень, де проведено радіаційно-гігієнічне обстеження щодо визначення 

показників середньорічної ЕРОА радону-222 в приміщеннях та їх відповідності 

санітарним нормам, одиниць із загальної кількості будинків;  

- кількість дитячих установ, суспільних громадських об’єктів та житлових 

приміщень що потребують розроблення проекту протирадонових заходів та 

кількість будівель де ці заходи проведені, одиниць/одиниць; а також показники 

ефективності виконання протирадонових заходів (ЕРОА радону-222 до та після 

виконання заходів, Бк•м 
3
 / Бк•м 

3
); 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водопостачання, % від загальної кількості; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення, % від загальної кількості; 

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та промислових підприємств, 

м
3
/рік; 

- обсяг стічних вод задіяних в системах оборотного водопостачання, м
3
/рік; 

- обсяг утворених відходів, тонн/рік; 

- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів; 

- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % від 

загальної кількості; 
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- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, км/рік; 

споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, км/рік; 

споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; споруд/рік; 

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел викидів, тонн/рік; 

- будівництво вулично-дорожньої мережі міста, км/рік; 

- кількість ділянок на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та захисту 

території, га/рік; 

- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних 

разових концентрації забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням 

відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості питної води з централізованих та децентралізованих джерел 

водопостачання (в т.ч. за радіаційними показниками),  що не відповідають 

встановленим санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/ 

місяць, проб/рік. 

 
Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та 

досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз 

лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього 

доцільним є налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного 

середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) з організацією 

стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційної 

зон.  

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів  складових 

довкілля необхідно здійснювати  аналіз  захворюваності  населення  міста з метою  

виявлення   негативного   впливу  факторів  навколишнього середовища  на  здоров'я 

населення, використовуючи в тому числі статистичні дані. Для цього необхідно внести зміни 

в статистичну звітність у сфері навколишнього середовища для отримання статистичних 

даних по кожному населеному пункту Олександрійської міської ради окремо. 

Проблема відсутності статистичних даних по окремому населеному пункту, що 

входить до складу міської ради, є спільною для міст обласного підпорядкування по всій 

країні. Для кожного рівня стандартних процесів планування має бути відповідний рівень 

офіційної екологічної звітності для кожного населеного пункту окремо, щоб органи 

планування (та інші відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну інформацію з 

офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації даного завдання може бути створення 

штатної одиниці в складі виконавчих органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних 

даних по території міста. Для цього необхідно, керуючись принципами місцевого 

самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів господарювання  в межах міста надавати щорічно 

в текстовому та графічному форматі інформацію про: кількість та місце розташування 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-

захисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання 

норм граничнодопустимих викидів; об’єм утворення відходів, наявність місць видалення 

відходів та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність 

встановленим нормам граничнодопустимих скидів.  

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно 

впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх 
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усуненню а також проводити інформування громади міста про стан реалізації містобудівної 

документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 
 

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
 

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній 

частині країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не 

очікуються. 
 

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку 

аудиторію 
  

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування. 

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту. 

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту”.  Генеральний план визначає основні принципи і 

напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування 

системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та 

транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, 

цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних 

процесів, охорони навколишнього природного середовища а також послідовність реалізації 

рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

Проект містобудівної документації “Розробка генерального плану м. Олександрія 

Кіровоградської області, історико-архітектурного опорного плану, розділу цивільного 

захисту на особливий період та мирний час, плану зонування території (зонінгу)” (далі – 

генеральний план) розроблено проектним інститутом ДП “ДІПРОМІСТО” на виконання 

рішення Олександрійської міської ради від 27.10.2017р. за № 353 «Про внесення змін до 

генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області.  

Мета розроблення проекту полягає в оновленні генерального плану міста 

розробленого у 1970р. інститутом «Укргорстройпроект», м. Харків, термін реалізації 
якого завершився та у врахуванні вимог чинного законодавства України і сучасної 

нормативної бази містобудування.  

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, 

що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх 

головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних 

рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання 

приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної 

екологічної оцінки. 

 

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на 

територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо 

документ державного планування не буде затверджено. 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані 

статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують 

державну політику у сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були 

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Кіровоградській 
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області; Звіт Управління статистики у Кіровоградській області щодо основних показники 

здоров’я населення в Кіровоградської області.  

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, 

що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього 

середовища на локальному та регіональному рівні. Використані дані регіональних галузевих 

управлінь, комунальних служб та відділів Олександрійської міської ради, інформація 

окремих підприємств, наукові звіти та публікації.  

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, 

характеризується як задовільний. При цьому помірні техногенні навантаження отримує 

атмосферне повітря та ґрунтове середовище. Повітряний басейн зазнає шкідливого впливу на 

локальних ділянках, де основним джерелом забруднення є пересувні джерела викидів 

забруднюючих речовин (насамперед автотранспортні засоби). Якість поверхневих вод 

обумовлюється в значній мірі джерелами впливу, що розташовані поза межами населеного 

пункту. Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, 

акустичне забруднення є мінімальними.  

В разі якщо документ державного планування не буде затверджено очікується 

погіршення показників по якості атмосферного повітря, ймовірні ризики негативного впливу 

та ґрунтове середовище та неефективного використання містобудівного ресурсу. Стан 

поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати коливань в 

залежності від змін кліматичних умов. Якщо проект генерального плану не буде 

впроваджений, а нові рішення щодо розбудови вулично-дорожньої мережі, що визначає 

зменшення транзиту через місто та раціональне розподілення транспортних потоків в місті, 

не будуть реалізовані вплив транспорту на атмосферне повітря і здоров'я населення буде 

зростати, особливо в центральній частині міста, що знизить рівень комфортного проживання 

цьому районі. 

Відповідно статистичних даних за даними зареєстрованих хвороб, рівень 

захворюваності з діагнозом встановленим вперше в житті серед всього населення міста 

зменшився у показнику на 100 тисяч всього населення з 62302,1 у 2017 році до 558092 у 2018 

році, що не перевищувало загальнообласний показник 58756,7. Специфічні географічні та 

геолого-гідрологічні особливості території області в цілому характеризуються природним 

підвищеним вмістом радіоізотопів урано-торієвого ряду, що є фактором ризику для здоров'я 

населення. Медико-санітарні служби області визначають радон та дочірні продукти його 

розпаду основним (до 75%) дозоутворюючим фактором для населення області, та відмічають 

цей фактор як більш ймовірний чинник найбільших показників області по загальній кількості 

онкозахворювань серед всього населення України. 

Враховуючи відсутність даних про територіальні закономірності поширення різних 

класів хвороб населення міста та причинні зв’язки зі станом довкілля території міста 

очікувані зміни в стані здоров’я населення, в разі якщо документ державного планування не 

буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте невиконання заходів з розміщення установ 

охорони здоров’я негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування 

населення. Якщо проект генерального плану не буде впроваджений неповний рівень 

забезпечення території системами інженерної інфраструктури, зокрема централізованого 

водопостачання, залишатиме потенційні ризики негативного впливу на здоров'я населення 

що користується водою шахтних колодязів.  

 

Ключові виявлені екологічні проблеми міста, у тому числі ризики впливу на 

здоров’я населення, які стосуються документа державного планування. 

Серед важливих екологічних проблем міста, в тому числі що мають ризики впливу на 

здоров’я населення,  можна виділити наступні.  

Недосконале функціональне зонування території міста в частині санітарно-гігієнічної 

сумісності деяких ділянок житлової забудови з ділянками виробничо-комунального 

призначення. Незначне перевищення рівнів деяких забруднюючих речовин в атмосферному 
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повітрі, що відбувається переважно за рахунок викидів від пересувних джерел, насамперед 

автотранспортних засобів. Вплив від транспорту є найбільш критичним на магістральних 

вулицях переважно в центральній частині міста. Недостатній розвиток транспортно-

інженерної інфраструктури. Неповне охоплення житлової забудови централізованою 

системою питного водопостачання, незадовільна якість питної води в частині 

децентралізованих джерел водопостачання. Недостатній розвиток та неефективність системи 

поводження з твердими побутовими відходами. Додатковим потенційним фактором 

шкідливого впливу на здоров'я населення є поширення природних радіонуклідів в 

навколишньому середовищі. Наявність ділянок що зазнають підтоплення та ділянок 

можливого затоплення зливовими водами погіршують санітарний стан територій та приміщень 

ускладнюючи їх обслуговування. Можливість проходження паводків 1%-ї забезпеченості 

створюють ризики матеріальних втрат для житлової забудови, що розташована в межах зони 

затоплення. Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на санітарно-гігієнічні 

умови території міста та стан здоров'я населення.  

 

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

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному 

та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, та шляхи їх 

врахування. 

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів міжнародного, 

державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони 

довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. 

Також були розглянуті документи, що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони 

здоров'я. Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, 

які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. Результати аналізу цілей та завдань 

екологічної політики визначених у вищезазначених документах показали значну ступінь 

відповідності цілям визначеним в проекті генерального плану м. Олександрія та їх 

врахування в проектних рішеннях містобудівної документації. Документ державного 

планування (проект генерального плану) враховує більшість з них, а також пропонує 

комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.  

Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування 

для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, 

позитивних і негативних наслідків. 

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту оновленого 

генерального плану на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас, були 

виявлені потенційні ризики негативних впливів на навколишнє середовище, що можуть 

виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в проекті генерального плану.  

Проектні рішення передбачають розвиток виробничих територій, з розміщенням двох 

промислових зон на існуючих територіях виробничого призначення - індустріальний парк 

«Олександрія» (східна околиця міста) та багатофункціональний інноваційний парк 

(південно-західна околиця міста). Реалізація даних рішень передбачає збільшення 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що може 

привести до погіршення якості повітря в зонах впливу промислово-комунальних утворень. 

Запропоновані проектом генерального плану планувальні рішення та інженерно-

будівельні заходи мають потенціал для позитивного впливу на якість повітря. Визначений 

комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури міста, в тому числі будівництво 

об’їзної дороги для відводу транзитного транспорту, будівництво магістральних вулиць 

загальноміського та районного значення, будівництво мостових переходів, шляхопроводів, 

транспортних розв’язок, забезпечить розподілення транспортних потоків в межах міста з 

урахуванням перспективних ділянок містобудівного освоєння, що сприятиме зменшення 

впливу шуму та забруднення повітря від транспортних засобів на сельбищну зону.  
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Запропоновані проектом генерального плану планувальні рішення та інженерно-

будівельні заходи мають потенціал для позитивного впливу на якість повітря. Визначений 

комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури міста, в тому числі будівництво 

об’їзної дороги для відводу транзитного транспорту, будівництво магістральних вулиць 

загальноміського та районного значення, будівництво мостових переходів, шляхопроводів, 

транспортних розв’язок, забезпечить розподілення транспортних потоків в межах міста з 

урахуванням перспективних ділянок містобудівного освоєння, що сприятиме зменшення 

впливу шуму та забруднення повітря від транспортних засобів на сельбищну зону.  

 

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування. 

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків 

запропонована низка заходів, які полягають переважно у проектуванні та реалізації 

конструкторсько-технологічних рішень в проектах робочого проектування будівель та 

споруд виробничо-промислового та комунального призначення, а також виконання ряду 

адміністративно-управлінських рішень. Окрім того, визначений комплекс проектних рішень 

з планувальної організації території та інженерно-планувальних заходів направлений на 

запобігання негативних наслідків виконання документу державного планування. В тому 

числі рішення генплану передбачають забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності 

існуючих виробничо-комунальних ділянок та перспективних промислових зон з житловою та 

прирівняною до неї забудовою. Зокрема: резервування ділянок для організації СЗЗ від 

промислових зон, що реконструюється з розміщенням багатофункціонального інноваційного 

парку (південно-західна околиця міста) та індустріального парку «Олександрія» (східна 

околиця міста); надання пропозицій щодо винесення житлової забудови з східної 

промислової зони (резерв для реконструкції під виробничо-комунальні об’єкти); визначення 

промислових підприємств що потребують скорочення СЗЗ з метою їх сумісності з 

оточуючою сельбищною зоною. Реалізація зазначених заходів сприятиме забезпеченню 

санітарно-гігієнічних норм території населеного пункту та умов життєдіяльності населення.  

Також реалізація проекту оновленого генерального плану потребує виконання значної 

кількості заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку  інженерної та 

транспортної інфраструктури міста; заходів із інженерної підготовки та захисту території; 

розвитку господарського комплексу; охорони навколишнього природного середовища, 

виконання яких є невід’ємною складовою створення сприятливого в екологічному 

відношенні середовища міста. 

 

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації тощо). 
У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Розробка 

генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області” були прийняті наступні 

перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище. 1. 

"Варіант нульової альтернативи". 2. Порівняння варіантів окремих рішень генплану: вибору 

та реалізації схеми зовнішніх транспортних зв’язків; збільшення територій садибної 

забудови в заплаві р.Інгулець.  

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку населеного пункту були 

прийняті проектні рішення, що в більшій мірі відповідають встановленим цілям екологічної 

політики на місцевому та регіональному рівні та в більшій мірі сприяють досягненню 

сприятливого в санітарно-гігієнічному відношенні середовища та підвищують комфортність 

проживання населення.  

 

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
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Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом 

проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, 

що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами 

побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно 

впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення 

моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні  чинники, що 

потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та 

запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час 

реалізації документу державного планування. 

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть 

негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи 

по їх усуненню; а також проводити інформування громади міста про стан реалізації 

містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 

 

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній 

частині країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не 

очікуються. 
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Додаток 1 (до розділу 1). Цілі національної політики та їх відображення в проекті Генерального плану 
 

Завдання та оперативні цілі національних та 

регіональних програм 

Цілі, пріоритети та напрямки 

розвитку, визначені Програмою 

економічного і соціального 

розвитку міста Олександрії на 

2019 рік (рішення 

Олександрійської  МР № 626 від 

21.12.2018р.) та іншими 

місцевими  програми 

Цілі визначені проектом  

генерального плану 

Рівень відповідності 

Охорона атмосферного повітря    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік (№ 593 від 

11.12.2018р.) в сфері екологічна ситуація, раціональне 

використання природних ресурсів ставить цілі та 

завдання, серед яких : 

- проведення моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та інформування 

громадськості;   

- залучення підприємств, установ, організацій, які 

здійснили перехід котелень на альтернативні види 

палива, до отримання дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  

- приведення в належний санітарний стан 

населених пунктів області та їх озеленення у межах 

проведення в області Дня довкілля та інших заходів; 

в сфері розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури:  

- створення відповідного середовища та необхідних 

передумов підвищення рівня інвестиційної 

привабливості області шляхом розвиткутранспортного 

потенціалу області та покращення стану дорожнього 

покриття, забезпечення безпечних і комфортних умов 

руху транспортних засобів та інших учасників 

дорожнього руху, якісного надання транспортних 

послуг усіма видами транспорту; 

в сфері Енергозбереження та енергоефективність:  

1. Розвиток транспортної 

інфраструктури: 

- продовження виконання робіт 
за умови наявності відповідного 

бюджетного фінансування з 

будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного ремонту 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, 

вулиць і доріг, у т.ч. з 

передбаченням можливості 

співфінансування об’єктів 

будівництва, які будуть 

фінансуватись з державного 

бюджету у 2019 році; 

- залучення інвестицій в 

оновлення автотранспорту на 

міських автобусних маршрутах, 

підвищення екологічності 

автобусів за рахунок залучення на 

маршрути електротранспорту; 

2. В сфері енергозабезпечення та 

підвищення енергоефективності: 

- зниження рівня споживання 

енергетичних ресурсів та 

покращення якості 

Теплопостачання: 

- будівництво нової котельні 

на базі ЦТП-136 (пр. Соборний, 

136);  

- для теплопостачання 

об’єктів одно- і 

багатоквартирного нового 

житлового фонду та 

громадського будівництва 

пропонується застосування 

теплових установок сучасного 

типу: теплогідромеханічні 

генератори, теплові насоси та 

інші. 

-впровадження 

альтернативних джерел 

теплопостачання (використання 

систем утилізації тепла на 

очисних спорудах каналізації, 

використання тепла ґрунтів як 

джерела низькопотенційного 

тепла для теплонасосних 

установок (ТНУ); покриття 

теплових навантажень  на гаряче 

водопостачаннячерез 

комплексне застосування ТНУз 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 

визначення відповідного 

комплексу заходів; також 

в частині формування 

раціональної вулично-

дорожньої мережі. 
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- підвищення рівня енергозбереження та 

енергоефективності секторів економіки та бюджетної 

сфери; максимально широке впровадження технологій 

з використанням відновлюваних джерел енергії, стале 

забезпечення енергоресурсами; 

Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища в Кіровоградській області на 

2016 – 2020 роки (№ 44, від 25.03. 2016р.): 

- зниження рівня забруднення повітря 

(насамперед у містах обласного значення) внаслідок 

викидів відпрацьованих газів від автотранспорту; 

Удосконалення системи моніторингу навколишнього 

природного середовища. 

централізованого опалення за 

рахунок впровадження 

енергозберігаючих технологій, 

матеріалів та обладнання та 

реконструкції об’єктів КП 

«Теплокомуненерго» в рамках 

Програми «Оптимізація системи 

теплозабезпечення м. Олександрії 

Кіровоградської області»; 

- продовження реалізації 

міських програм, направлених на 

енергозбереження та 

енергоефективність; 

- підтримка реалізації 

інноваційно-інвестиційних 

проектів, особливо у сфері 

альтернативної енергетики; 

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

1799 від 25.102015р)., в т.ч.: 

- Облік, контроль та видача 

довідок на викиди в атмосферне 

повітря суб’єктами 

господарювання; 

- Обмеження в’їзду 

автомобільного транспорту та 

інших транспортних засобів та 

установок у рекреаційні зони, 

місць масового відпочинку та 

туризму; 

- Проведення лабораторних 

досліджень атмосферного повітря, 

ґрунту і підземних вод місць 

видалення відходів звалища 

твердих побутових відходів 

когенераційними установками, 

геліосистемами.  

Транспортна інфраструктура: 

Удосконалення транспортної 

схеми міста шляхом часткової 

реконструкції існуючих вулиць 

та будівництва нових вулиць , 

які забезпечують більш 

рівномірний перерозподіл 

інтенсивності транспортного 

руху; формування обхідної 

автодороги та транспортних 

розв’язок для зменшення 

транзитного транспортного руху 

через місто. 
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суміжного з вул. Польовою; 

- Забезпечення розроблення та 
впровадження систем і  приладів 

контролю та оснащення ними 

стаціонарних джерел викидів 

шкідливих речовин в атмосферу, 

промисловими підприємствами, 

що мають дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Водні ресурси    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік (№ 593 від 

11.12.2018р.) в напрямку екологічна ситуація, 

раціональне використання природних ресурсів ставить 

цілі та завдання, серед яких : 

- проведення модернізації та будівництво нових 

каналізаційних очисних споруд у  підприємствах 

житлово-комунального господарства; 

- проведення моніторингу стану поверхневих 

водних ресурсів у  

14 визначених створах спостережень; забезпечення 

ведення державного обліку водокористування; 

- контроль за своєчасним та у повному обсязі  

надходжень орендної плати за водні об’єкти, що 

надаються в користування на умовах оренди; 

- виконання заходів протиповеневого захисту 

територій; проведення робіт із розчистки і 

регулювання русел річок; 

 

Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища в Кіровоградській області на 

2016 – 2020 роки (№ 44, від 25.03. 2016р.) ставить цілі 

та завдання, серед яких є: 

- Поліпшення якості поверхневих вод внаслідок 

будівництва нових та реконструкції (ремонту, 

модернізації) існуючих очисних споруд 

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

1799 від 25.102015р.) ставить цілі 

та завдання: 

- Поліпшення технічного 

стану та благоустрою водойм; 

- Об’єкт будівництва: 

«Відновлення сприятливого 

гідрологічного режиму річки 

Березівка та річки Інгулець у межах 

міста Олександрії»; 

- Дослідження поверхневих 

вод річкової води  (р. Сторожова, 

Перемозького    мікрорайону, р. 

Інгулець, р. Березівка; 

- Благоустрій  джерела по 

вул. Надії в басейні ( в заплаві) р. 

Мала Березівка; 

- Заходи щодо залучення 

установ, підприємств, організацій 

та громадськості для розчищення 

природно-захисної смуги  та 

приведення в належний санітарний 

Розвиток споруд та мереж 

інженерної інфраструктури 

систем централізованого 

водопостачання та 

водовідведення для 

забезпечення потреб 

сельбищних, промислових та 

рекреаційних зон на кінець 

розрахункового періоду. 

Будівництво мереж та споруд 

системи зливової каналізації. 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань, 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 

визначення відповідного 

комплексу заходів. 
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("Реконструкція системи відведення сирого осаду та 

надлишкового активного мулу  з впровадженням 

технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду 

на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних 

споруд (Кіровоградська область, Олександрійський 

район, с. Марто-Іванівка (коригування)"); 

- Реконструкція напірного каналізаційного 

колектору Олександрійського геріатричного 

пансіонату зі  спеціальним відділенням по вул. Героїв 

Сталінграду,10 в м. Олександрії 

- захист територій від затоплення і підтоплення; 

- Заходи з підтримання санітарного стану річок 

(Реконструкція русла річки Березівка і Інгулець 

(відновлення і підтримання сприятливого режиму та 

санітарного стану) в  м. Олександрія Кіровоградської 

області); 

Обласна цільова програма розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 2021 року,рішення 

Кіровоградської обласної ради від № 387 від 

23.11.2012 року. 

- Заходи іззапобігання та ліквідації наслідків 

шкідливої дії вод, екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро, створення прибережних смуг вздовж 

річок і водойм. 

стан р. Березівки та р. Інгулець; 

Програма “Питна вода м. 

Олександрії” на 2006-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

825 від 12.01.2006р.) головні 

напрямки: 

- забезпечення 

енергозбереження; 

- підвищення надійності роботи 

систем питного водопостачання; 

- економія водних ресурсів; 

- створення альтернативних 

джерел водопостачання; 

- поліпшення якості питної 

води; 

- розвиток систем 

водопостачання та  водовідведення. 

 

Земельні ресурси    

Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища в Кіровоградській області на 

2016 – 2020 роки (№ 44, від 25.03. 2016р.) ставить цілі 

та завдання, серед яких : 

- зниження обсягів скидів забруднених стічних 

вод у природні водні об'єкти, 

- Зниження інтенсивності ерозійних процесів, 

підвищення родючості ґрунтів. 

 

- формування в 

коригованому генеральному плані 

міста житлових масивів під 

індивідуальну забудову для 

забезпечення земельними 

ділянками учасників АТО; 

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

Визначення комплексу 

заходів з інженерної підготовки і 

захисту території від 

небезпечних природних 

процесів, як для існуючих так і 

для перспективних ділянок 

містобудівного освоєння 

території. 

Створення ландшафтно-

рекреаційних зон 

короткочасного відпочинку. 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 



 70 

1799 від 25.102015р.) ставить цілі 

та завдання: 

- Заходи по рекультивації 

території на звалищі побутових 

відходів, яке законсервоване; 

- Ліквідація 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків. 

Відходи    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік (№ 593 від 

11.12.2018р.) в напрямку екологічна ситуація, 

раціональне використання природних ресурсів ставить 

цілі та завдання, серед яких : 

- проведення паспортизації місць видалення 

твердих побутових відходів, які не включено до 

обласного реєстру місць видалення відходів, та 

здійснення постійного моніторингу місць видалення 

відходів; приведення в належний санітарний стан 

населених пунктів області;  

Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища в Кіровоградській області на 

2016 – 2020 роки (№ 44, від 25.03. 2016р.): 

- утилізація накопичених на території області 

відходів та зменшення їх несприятливого впливу на 

стан довкілля; 

 - зниження рівня техногенного навантаження 

на навколишнє природне середовище шляхом 

налагодження дієвої системи збору, сортування, 

утилізації та захоронення твердих побутових відходів; 

- покращення екологічної 

обстановки в регіоні шляхом 

реорганізації системи збору та 

накопичення твердих побутових 

відходів (ТПВ) та запровадження 

роздільного збору сміття, його 

сортування та переробки. 

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

1799 від 25.102015р.) ставить цілі 

та завдання: 

- Придбання  технічних 

засобів для утилізації відходів 

рослинного походження для 

раціонального їх використання; 

- Об’єкт будівництва: 

«Будівництво міського звалища 

твердих побутових відходів»  ; 

Програма поводження з 

твердими побутовими відходами 

у м. Олександрії на 2019-2023 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

622 від 21.12.2018р.): 

- Економічно-правові заходи; 

Освітньо-виховні та просвітницько-

інформаційні заходи; Науково-

Визначення стратегічних 

напрямків санітарної очистки 

території з урахуванням 

перспективних обсягів 

утворення ТПВ. 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 

визначення відповідного 

комплексу заходів. 
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методичні заходи; Заходи з 

технічного переоснащення 

підприємств задіяних у сфері 

поводження з відходами; 

- Організаційні заходи (в т.ч. 

Ліквідація міського звалища ТПВ, 

що межує з вул. Польовою; 

Будівництво міського звалища ТПВ 

ІІ черга;  Виготовлення проектно-

кошторисної документації для 

будівництва нового полігону ТПВ; 

Виготовлення технічно 

економічного обґрунтування 

проекту з повного циклу переробки 

ТПВ) 

Збереження біорізноманіття    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік (№ 593 від 

11.12.2018р.) в напрямку екологічна ситуація, 

раціональне використання природних ресурсів ставить 

цілі та завдання, серед яких : 

- раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу; збереження лісів та поліпшення якісного 

складу лісових насаджень; посилення державного 

контролю за охороною, захистом, використанням та 

відтворенням лісів; 

- створення умов для розвитку приватного бізнесу у 

сфері організації відпочинку та туризму в лісовій 

місцевості, залучення інвестицій та створення робочих 

місць; 

- вжиття заходів щодо збільшення чисельності 

мисливської фауни; 

Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища в Кіровоградській області на 

2016 – 2020 роки (№ 44, від 25.03. 2016р.): 

- Припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття, розширення мережі 

- реконструкція парку 

«Молодіжний» по вул. Садовій в м. 

Олександрії;  

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища  

м. Олександрії на 2016-2020 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

1799 від 25.102015р.) ставить цілі 

та завдання: 

1. Заходи з охорони та 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів: 

- Заходи з озеленення 

міста;Інвентаризація та 

паспортизація зелених 

насаджень;Ліквідація наслідків 

буреломів, сніголамів, 

вітровалів;Придбання  технічних 

засобів для утилізації відходів 

рослинного походження для 

Формування ландшафтно-

рекреаційних та туристичних 

зон, резервування ділянок для 

розміщення об’єктів 

рекреаційно-туристичного 

призначення. 

Розвиток зон короткочасного 

відпочинку з використанням 

існуючих водойм. 

 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань. 

Рішення містобудівної 

документації 

передбачають збереження 

та розвиток зелених 

насаджень різних видів 

використання, створення 

ландшафтних зон. 

 

 



 72 

природно-заповідного фонду і формування 

регіональної екомережі. 

раціонального їх 

використання;Видалення аварійно-

небезпечних дерев. 

1. Заходи з розвитку 

заповідної справи та формування 

регіональної екологічної мережі: 

- Наукове обстеження 

природних територій з метою 

подальшого заповідання; 

Розроблення проектів землеустрою 

з організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного 

фонду. 

Здоров'я населення    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік. (№ 593 від 

11.12.2018р.) ставить цілі та завдання, в тому числі: 

- створення сприятливих умов для поліпшення 

стану здоров’я населення, продовження активного 

довголіття та тривалості життя; поліпшення 

доступності, якості та ефективності надання медичної 

допомоги усім верствам населення; 

Обласна програма санаторного оздоровлення 

деяких пільгових категорій громадянам на 2017-2020 

роки (Рішення № 287, від 19.05.2017р.) Головним 

завданням є: реалізація державної політики у сфері 

оздоровлення деяких пільгових категорій громадян; 

реалізація  деякими пільговими категоріями громадян 

їхнього права на санаторно-курортне оздоровлення. 

Обласна комплексна соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської 

області на 2018 - 2022 роки (рішення ОР № 409 від 

22.12.2017р.) Метою Програми є створення належних 

умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку 

дітей, збільшення кількості дітей, охоплених 

організованими формами відпочинку та оздоровлення, 

підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів 

Міська комплексна соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2018-2022 роки 

(рішення Олександрійської МР № 

413 від 23.01.2018р.) Пріоритетні 

завдання: 

- збільшення кількості дітей, 

охоплених послугами оздоровлення 

та відпочинку, в першу чергу, 

дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, 

збільшення частки дітей, 

охоплених послугами 

оздоровлення; підвищення 

культурного розвитку дітей під час 

проведення оздоровлення та 

відпочинку; забезпечення 

безпечного перебування дітей у 

закладах відпочинку;забезпечення 

належного протипожежного стану 

закладів відпочинку дітей. 

 

Розвиток мережі установ та 

організацій громадського 

обслуговування. 

Створення туристичних зон з 

розміщенням закладів 

відпочинку та туризму. 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків. 
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оздоровлення та відпочинку. 

Комплексна програма захисту населення 

Кіровоградської області від впливу іонізуючого 

випромінювання на 2014-2018 роки (Рішення ОР № 

615, від 21.03.2014р.).Головнимзавданням є реалізація 

в області державної політики щодо захисту населення 

від 

понаднормованоговпливуіонізуючоговипромінювання. 

Відповідна програма на 

місцевому рівні не розроблялась. 

Дотримання санітарних норм 

та правил, законодавчих актів у 

сфері забезпечення санітарно-

епідеміологічних норм при 

визначенні проектних рішень з 

планувальної структури 

населеного пункту, визначенні 

функціонального використання 

території. 

Часткова відповідність. 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

завданням встановленим 

на регіональному рівні в 

частині визначення 

рекомендацій щодо 

черговості заходів із 

реконструкції та 

будівництва об’єктів та 

споруд. 

Соціально-економічні аспекти    

Програма економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2019 рік. (№ 593 від 

11.12.2018р.) ставить цілі та завдання, в тому числі: 

В соціальній сфері: 

- подолання негативних тенденцій у сфері 

зайнятості населення та стабілізація ситуації на ринку 

праці області; 

- забезпечення соціального захисту та підтримки 

малозабезпечених і соціально незахищених верств 

населення та підвищення добробуту громадян 

пенсійного віку; 

- забезпечення належних умов життєдіяльності 

учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей та сімей загиблих учасників АТО (ООС), 

постраждалих учасників Революції Гідності та 

внутрішньо переміщених осіб з числа учасників 

бойових дій; забезпечення соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб; 

- забезпечення рівного доступу громадян до 

дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення  

надання якісних освітніх послуг; 

В сфері економіки: 

1. розвиток аграрного сектору: 

- створення сприятливих умов для стабільного, 

В соціальній сфері: 

- Підвищення рівня життя, 

доходів та соціального захисту 

населення; 

- Підвищення якості, 

конкурентоспроможності і 

доступності освіти, фізичної 

культури та спорту; 

- Забезпечення підтримки 

дітей, сім’ї та молоді; 

В сфері економіки: 

- сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності продукції 

місцевих товаровиробників, 

розширення асортименту, 

удосконалення її якості та 

просування на внутрішні і зовнішні 

ринки; 

- продовження роботи по 

створенню індустріального парку 

та сприяння ефективному 

використанню та нарощуванню 

потенціалу промисловості; 

- проведення роботи, 

Розвиток сельбищної зони 

відповідно до прогнозної 

чисельності населення із 

забезпеченням функціональності 

містобудівного розвитку. 

Розвиток мережі установ та 

організацій громадського 

обслуговування. 

Створення туристичних зон з 

розміщенням закладів 

відпочинку та туризму. 

Розвиток промислово-

комунальних, 

сільськогосподарських 

територій,  формування 

комунальних зон. Забезпечення 

подальшого розвитку 

підприємств реального сектору 

економіки. 

 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань. 
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ефективного та конкурентоспроможного 

функціонування аграрного сектору економіки, 

забезпечення продовольчої безпеки області, залучення 

нових інвестицій у розвиток та модернізацію 

сільськогосподарських підприємств (в т. ч.екологічне 

поліпшення агроландшафтів та розвиток органічного 

виробництва; розвиток аграрного бізнесу, підприємств 

виробничої галузі та сфери послуг;); 

2. Стале функціонування промисловості: 

- нарощування обсягів виробництва промислової 

продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх 

ринках; розбудова інвестиційного потенціалу у 

промисловості та стимулювання оновлення основних 

фондів; підвищення ефективності інноваційної 

діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічної продукції;  

3. Науково-технічна та інноваційна діяльність 

-створення умов для активізації інноваційних 

процесів у економіці області, повноцінного 

використання науково-технічного та виробничо-

ресурсного потенціалу, підтримка розвитку науки в 

регіоні та формування ефективної інноваційної 

інфраструктури; 

спрямованої на вирішення 

проблемних питань, які 

залишилися після руйнації 

буровугільної галузі, у тому числі 

погашення боргів із заробітної 

плати колишнім працівникам 

вугільних підприємств Олександрії; 

- Сприяння розвитку малого 

та середнього підприємництва. 

 

Туризм    

- забезпечення розвитку туристичних ресурсів 

області, забезпечення безпеки туристів, формування 

конкурентоспроможного туристичного продукту, 

забезпечення позитивного туристичного іміджу 

області,   

 

Програма збереження культурної 

спадщини та розвитку туризму  

м. Олександрії  на 2015 – 2020 роки 

- Збереження пам’яток культурної 

спадщини, що знаходяться на 

території міста. 

- Створення умов для 

комплексного використання 

пам’яток архітектури та 

містобудування, монументального 

мистецтва й історії місцевого 

значення для ефективного 

розвитку екскурсійного туризму. 

Розміщення унікальних 

інноваційних об’єктів. 

Створення туристичних зон з 

розміщенням закладів 

відпочинку та туризму. 

Створення туристичного та 

агротуристичного центрів, 

туристичних об’єктів 

Розвиток видів туризму: 

промислового, пізнавального, 

навчального, наукового, 

екстремального, ділового, 

агротуризму 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині розвитку 

туристичних ресурсів та 

формування туристичного 

продукту - створення 

Верболозівської 

туристичної зони; 

музейного експозиційного 
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- Сприяння включенню пам’яток 

архітектури та містобудування, 

історії та монументального 

мистецтва місцевого значення в 

національні та місцеві туристичні 

маршрути. 

- Підготовка та видання 

інформаційних проспектів, 

туристичних карт, ілюстрованих 

путівників по найбільш видатним 

пам’яткам культурної спадщини та 

історичних місцях з метою 

популяризації історії міста і краю. 

 

 

парку «Буровугільні 

механізми минуле  і 

сьогодення» тощо. 

Культурний простір та збереження культурної 

спадщини 

   

- задоволення культурно-дозвіллєвих, мистецьких, 

інформаційних та освітніх потреб населення 

закладами культури і мистецтв області, збереження 

об’єктів культурної спадщини; 

 

Програма збереження культурної 

спадщини та розвитку туризму  

м. Олександрії  на 2015 – 2020 

роки: 

- Збереження пам’яток культурної 

спадщини, що знаходяться на 

території міста. 

- Обстеження пам’яток 

культурної спадщини з метою 

виявлення об’єктів, на яких 

необхідно першочергово провести 

дослідницькі та протиаварійні 

роботи, складання їх переліку та 

його подання до відповідних служб 

міської ради. 

- Враховуючи необхідність 

збереження історичного 

середовища як невід’ємного 

елементу міста, що створює його 

обличчя, потребує розроблення 

«Історико-архітектурним 

опорним планом м. Олександрія 

Кіровоградської області з 

визначенням меж і режимів 

використання зон охорони 

пам’яток та історичних ареалів», 

розробленим у складі 

генерального плану, визначені 

режими використання території 

пам’яток, комплексних 

охоронних зон, охоронних зон 

дискретно розташованих 

пам’яток, зон регулювання 

забудови, зон охоронюваного 

ландшафту.  

 

 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині визначення меж та 

режимів використання зон 

охорони пам’яток та 

історичних ареалів, 

збереження об’єктів 

культурної спадщини 
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історико-архітектурного опорного 

плану в межах історичного ареалу. 

- Визначення меж території 

пам’яток архітектури та 

містобудування, монументального 

мистецтва й історії місцевого 

значення, затвердження зон їх 

охорони. 
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Додаток 2 (до розділу 4).Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля, та їх відношення до 

генерального плану. 
 

Проблемні питання/ Цілі та завдання Актуальність для 

генплану 

Примітки 

Охорона атмосферного повітря   

- проведення моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

інформування громадськості;   

- залучення підприємств, установ, організацій, які здійснили перехід котелень на 

альтернативні види палива, до отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря;  

- приведення в належний санітарний стан населених пунктів області та їх озеленення у 

межах проведення в області Дня довкілля та інших заходів; 

-  

- зниження рівня споживання енергетичних ресурсів та покращення якості 

централізованого опалення за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, 

матеріалів та обладнання та реконструкції об’єктів КП «Теплокомуненерго» в рамках 

Програми «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії Кіровоградської 

області»; 

- продовження реалізації міських програм, направлених на енергозбереження та 

енергоефективність; 

- підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, особливо у сфері 

альтернативної енергетики; 

 Частково має відношення. Визначення  

теплових потоків по видах споживання відповідно 

потреб на кінець реалізації розрахункового етапу, 

визначення кількості головних споруд 

теплопостчання та їх потужності. 

Визначення головних та альтернативних  

напрямків теплопостачання всіх видів 

споживачів. 

- зниження рівня забруднення повітря (насамперед у містах обласного значення) 
внаслідок викидів відпрацьованих газів від автотранспорту;  

 Частково має відношення в частині розвитку 

транспортної інфраструктури міста (створення 

раціональної вуличної магістральної мережі міста, 

обхідних доріг, транспортних розв’язок). 

- Облік, контроль та видача довідок на викиди в атмосферне повітря суб’єктами 
господарювання; 

- Обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів та 
установок у рекреаційні зони, місць масового відпочинку та туризму; 

- Проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря, ґрунту і підземних вод 
місць видалення відходів звалища твердих побутових відходів суміжного з вул. Польовою; 

- Забезпечення розроблення та впровадження систем і  приладів контролю та 

оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу, 

промисловими підприємствами, що мають дозволи на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

-  

Водні ресурси (в тому числі водопостачання та водовідведення)   

- проведення моніторингу стану поверхневих водних ресурсів у  

14 визначених створах спостережень; забезпечення ведення державного обліку 

водокористування; 

-  
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- контроль за своєчасним та у повному обсязі  надходжень орендної плати за водні 

об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди; 

- виконання заходів протиповеневого захисту територій; проведення робіт із розчистки і 

регулювання русел річок; 

- захист територій від затоплення і підтоплення; 

 

+ Має відношення в частині визначення 

комплексу відповідних заходів із захисту території 

та відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму водойм. 

- Поліпшення якості поверхневих вод внаслідок реконструкції (ремонту, модернізації) 
існуючих очисних споруд ("Реконструкція системи відведення сирого осаду та 

надлишкового активного мулу  з впровадженням технології інтенсифікації процесу 

зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд 

(Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Марто-Іванівка (коригування)"); 

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору Олександрійського геріатричного 

пансіонату зі  спеціальним відділенням по вул. Героїв Сталінграду,10 в м. Олександрії, 

+ Частково має відношення в частині визначення 

перспективних об’ємів стічних вод на проектний 

етап реалізації генплану та визначенняосновних 

заходів щодо удосконалення та розвитку системи 

каналізації  міста. 

- Заходи з підтримання санітарного стану річок (Реконструкція русла річки Березівка і 
Інгулець (відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану) в  м. 

Олександрія Кіровоградської області); 

+ Частково має відношення в частині визначення 

комплексу гідротехнічних заходів відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

водойм. 

- Заходи із запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод, екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро, створення прибережних смуг вздовж річок і водойм. 

 Частково має відношення в частині надання 

пропозиції з встановлення меж прибережних 

захисних смуг водойм. 

- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання; 

- створення альтернативних джерел водопостачання; 

- поліпшення якості питної води; 

- розвиток систем водопостачання та  водовідведення. 

 

+ Частково має відношення в частині визначення 

комплексу заходів із розвитку інфраструктури 

систем централізованого водопостачання та 

водовідведення для забезпечення потреб на кінець 

розрахункового періоду. 

Ґрунти та земельні ресурси   

- формування в коригованому генеральному плані міста житлових масивів під 

індивідуальну забудову для забезпечення земельними ділянками учасників АТО; 

 

+ Має відношення в частині визначення територій 

перспективного житлового будівництва (ділянки 

перспективного розміщення  садибної заабудови)  

- Заходи по рекультивації території на звалищі побутових відходів, яке законсервоване;  Частково має відношення в частині визначення 

перспективного функціонального використання 

даної ділянки. 

- Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. -  

- зниження обсягів скидів забруднених стічних вод у природні водні об'єкти, +  

- науково-методичне забезпечення розвитку сучасних моделей ведення сільського 

господарства на засадах впровадження перспективних енергоощадних та екологічно 

безпечних технологій (зокрема, органічного землеробства, використання джерел 

альтернативної енергетики, тощо); 

 Частково має відношення в частині 

резервування територій для організації зони 

альтернативного сільського господарства 

Відходи   

- утилізація накопичених на території області відходів та зменшення їх несприятливого 

впливу на стан довкілля; 

+ Частково має відношення в частині визначення 

принципових напрямків поводження з відходами. 
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 - зниження рівня техногенного навантаження на навколишнє природне середовище 

шляхом налагодження дієвої системи збору, сортування, утилізації та захоронення твердих 

побутових відходів; 

 

- проведення паспортизації місць видалення твердих побутових відходів, які не 

включено до обласного реєстру місць видалення відходів, та здійснення постійного 

моніторингу місць видалення відходів; приведення в належний санітарний стан населених 

пунктів області;  

-  

- Ліквідація міського звалища ТПВ, що межує з вул. Польовою;  
- Будівництво міського звалища ТПВ ІІ черга;   
- Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва нового полігону 

ТПВ;  

- Виготовлення технічно економічного обґрунтування проекту з повного циклу 

переробки ТПВ) 

 Частково має відношення в частині визначення 

принципових напрямків поводження з відходами, 

визначення ділянки розміщення головних об’єктів з 

сортування та комплексної переробки ТПВ. 

Збереження біорізноманіття   

- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу; збереження лісів та 

поліпшення якісного складу лісових насаджень; посилення державного контролю за 

охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; 

- створення умов для розвитку приватного бізнесу у сфері організації відпочинку та 

туризму в лісовій місцевості, залучення інвестицій та створення робочих місць; 

 Частково має відношення в частині врахування 

та визначення відповідного  функціонального 

використання ділянок вкритих лісовою 

рослинністю. 

- вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни; -  

- Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, розширення мережі 

природно-заповідного фонду і формування регіональної екомережі. 
 Частково має відношення в частині врахування 

та раціонального використання ділянок, що входять 

до складу регіональної екомережі. 

- Наукові дослідження з виявлення та обґрунтування доцільності заповідання цінних 
природоохоронних територій; 

- Проведення наукових досліджень з метою внесення змін до Переліку видів судинних 
рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на території області; 

- Проведення наукових досліджень з метою внесення змін до Переліку видів судинних 
рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, які поширені на  території області і 

підлягають  особливій охороні; 

- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи 
пошкодженню природних комплексів; 

- Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання 
матеріально-технічних засобів) 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

- реконструкція парку «Молодіжний» по вул. Садовій в м. Олександрії;  + Частково має відношення в частині врахування 

та визначення відповідного  функціонального 

використання ділянки. 

- Заходи з озеленення міста;  + Частково має відношення в частині  визначення 

ділянок відповідного функціонального 

використання зелених насаджень загального 

користування, спеціального призначення. 



 80 

- Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень; Ліквідація наслідків буреломів, 
сніголамів, вітровалів; Придбання  технічних засобів для утилізації відходів рослинного 

походження для раціонального їх використання; Видалення аварійно-небезпечних дерев. 

-  

Здоров’я населення   

- Визначення радононебезпечних населених пунктів і районів на території області; 

- організація та проведення радіаційно-гігієнічного моніторингу радону-222 в повітрі 

житлових приміщень зазначених місць; 

- наукове обґрунтування та впровадження оптимальних протирадонових заходів щодо 

приведення рівнів радону у повітрі навчальних, лікувально-оздоровчих, виробничих та 

житлових приміщень до вимог діючої нормативної бази; 

- науково-просвітницька робота з населенням. 

 Частково має відношення в частині визначення 

рекомендацій щодо черговості проведення заходів 

із реконструкції існуючих будівель і споруд та із 

проектування перспективних будівель і споруд з 

дотримання вимог відповідних будівельних норм. 

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, -  
- реалізація державної політики у сфері оздоровлення деяких пільгових категорій 

громадян; реалізація  деякими пільговими категоріями громадян їхнього права на санаторно-

курортне оздоровлення 

-  

Соціально-економічні аспекти   
- подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та стабілізація ситуації 

на ринку праці області; 

- забезпечення соціального захисту та підтримки малозабезпечених і соціально 

незахищених верств населення та підвищення добробуту громадян пенсійного віку; 

- забезпечення належних умов життєдіяльності учасників АТО, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО (ООС), постраждалих учасників Революції 

Гідності та внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій; забезпечення 

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб; 

- забезпечення рівного доступу громадян до дошкільної, позашкільної освіти, 

забезпечення  надання якісних освітніх послуг; 

- Підвищення рівня життя, доходів та соціального захисту населення; 
- Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти, фізичної культури та 

спорту; 

- Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді; 

+ Частково має відношення в частині 

резервування ділянок промислово-комунального, 

рекреаційного призначення, що передбачає 

розміщення підприємств і об’єктів та створення 

додаткових робочих місць; врахування пропозицій 

стосовно формування територій перспективного 

розміщення  садибної заабудови/земельних ділянок 

для учасників АТО; а  також в частині визначення 

та розміщення необхідної кількості установ та 

організацій громадського обслуговування. 

- продовження реалізації заходів із створення індустріального парку "Олександрія"; 

- реалізація заходів програми впровадження регіональних наукових досліджень у 

промислове виробництво Кіровоградської області на  

2017-2020 роки; 

- координація роботи товаровиробників щодо впровадження систем безпечності 

харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, у підприємствах харчової 

промисловості;  

- популяризація продукції місцевих товаровиробників шляхом організації виставково-

презентаційних заходів і ярмарків, сприяння участі підприємств промисловості у таких 

заходах; 

- вжиття заходів щодо створення належних умов для нарощування підприємствами 

+ Частково має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального призначення 

для розміщення об’єктів, що забезпечують 

реалізацію визначених завдань (ділянки 

розміщення промислових, будівельних, 

сільськогосподарських підприємств, складів, баз), в 

тому числі для розміщення інноваційних об’єктів. 
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області обсягів виробництва промислової продукції, підвищення її конкурентоспроможності 

і реалізації  на ринках України та за її межами; 

- Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. 

Туризм   

- забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу; 

- удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг; 

- об’єднання зусиль органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, представників туристичного бізнесу, інших галузей економіки та 

інститутів громадянського суспільства для популяризації області і формування 

іміджу Кіровоградщини як краю, привабливого для туризму, шляхом брендування 

територій; 

+ Частково має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального призначення 

для розміщення об’єктів, що забезпечують 

реалізацію визначених завдань – туристичних та 

рекреаційних об’єктів 
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Додаток 3 (до розділу 6). Таблиця 6.3. Характеристика впливу основних рішень 

генерального плану за ділянками містобудівного розвитку на складові довкілля. 

 

У цьому додатку надані додаткові пояснення до Таблиці 6.1 у Розділі 6. з описом 

потенційних впливів та наслідків від реалізації рішень генерального плану, що 

викладені у формі низки таблиць, відповідно основних рішень містобудівної 

документації. 

 

Таблиця 6.3. Характеристика впливу основних рішень генерального плану за 

ділянками містобудівного розвитку на складові довкілля. 

 
1) Освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Перемога-ІІ»), 

розташована в районі вул. Знам’янська і 70-років Перемоги. Частково територія відведена для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення Ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Часткове вилучення цінних агровиробничих груп ґрунтів  

із сільськогосподарського використання. 

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення 

присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 

 

2) освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Перемога-ІІІ»), що 

розташована в районі вул. Толбухіна і Лісова, на території земель сільськогосподарського призначення 

(для городництва Городнє товариство «Ветеран» 6,2 га). Проектні рішення прийняті відповідно до 

пропозиції Управління приватизації, оренди, майна та землі щодо формування житлового масиву для 

учасників АТО (Лист 16.02.2018 № 192/06). Частково – існуючі присадибні ділянки 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення Ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Часткове вилучення цінних агровиробничих груп ґрунтів  

із сільськогосподарського використання. 

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення 

присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення, 

забезпечення соціальних гарантій 

 
3) освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Восьма школа-І»), 

розташована в північній частині міста в районі вул. Користовське шосе (мікрорайон Восьма Школа). 

Існуючий стан: переважна частина ділянки - землі запасу. Фактично використовується під ведення 

сільського господарства.  
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Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення Ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Часткове вилучення цінних агровиробничих груп ґрунтів  

із сільськогосподарського використання. 

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення 

присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 

 
4) освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Восьма школа-ІІ»), 

розташована в північній частині міста в районі вул. Шкільна (мікрорайон «Восьма школа»). Існуючий 

стан: близько 30% території - присадибні ділянки. Фактично використовується під ведення сільського 

господарства (городництво).  

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення Ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Часткове вилучення цінних агровиробничих груп ґрунтів  

із сільськогосподарського використання. 

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення 

присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 

 
5) освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н «Новопилипівка-І»), 

розташована в південній частині міста в районі вул. Героїв Сталінграду, мікрорайон Новопилипівка, 

Вздовж лівобережної заплави р. Інгулець. Розташована на вільних від забудови територіях. Фактично 

використовується під ведення  сільського господарства (городництво). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1, +1 Порушення природного стану ґрунтів  під час виконання заходів 

інженерного захисту території; будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.   

Заходи інженерної підготовки території, ландшафтне озеленення 

присадибних ділянок, відновлення природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Збагачення природних комплексів зеленими насадженнями, великий 

процент площі озеленення присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 
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6) освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Новопилипівка-ІІ»), в 

південній частині міста в районі вул. Трапезонська, Радищева, 6 грудня (мікрорайон «Новопилипівка»), 

лівобережна заплава р. Інгулець. Існуючий стан: частково наявні присадибні ділянки. Близько 30% 

фактично використовується під ведення  сільського господарства (городництво). 5% зайняті деревною 

рослинністю (яка зберігається проектом, для створення скверу). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1, +1 Порушення природного стану ґрунтів  під час виконання заходів 

інженерного захисту території; будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.   

Заходи інженерної підготовки території, ландшафтне озеленення 

присадибних ділянок, відновлення природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Збагачення природних комплексів зеленими насадженнями, великий 

процент площі озеленення присадибних ділянок. Створення скверу. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 

 

 
7)  освоєння території під перспективну садибну забудову (ділянка «м-н Заводський»), 

розташована в північно-східній  частині міста в районі вул. Маршала Конєва (мікрорайон «Заводський»). 

Проектні рішення прийняті відповідно до пропозиції Управління приватизації, оренди, майна та землі 

щодо формування житлового масиву для учасників АТО (Лист 16.02.2018 № 192/06), які надані як 

вихідні дані. Вся ділянка розташована на територіях, вільних від забудови. Фактично використовується 

під ведення  сільського господарства (городництво). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення автономними системами опалення в разі 

використання органічних видів палива та при користуванні 

індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0,-1 Ризик забруднення Ґрунтових вод при використанні водопроникних 

вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Часткове вилучення цінних агровиробничих груп ґрунтів  

із сільськогосподарського використання. 

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення 

присадибних ділянок. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення, 

забезпечення соціальних гарантій 

 
8) переведення дачної і садової забудови у районі садибної забудови «15 мікрорайон», в районі 

вул. Героїв Сталінграда. Існуючий стан -  території садових товариств. 45% призначені для ведення 

індивідуального садівництва; 1,5 га – в комунальній власності та передбачені для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (недіючий будинок юних натуралістів). Проектне 

рішення щодо перепрофілювання прийнято згідно пропозицій громадськості щодо врахування 

пропозицій по зміні цільового призначення вказаної ділянки, які надавались в якості вихідних даних. 

 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  

Ландшафтне озеленення присадибних ділянок, відновлення 

природного рослинного покриву. 
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біорізноманіття 0,+1 Покращення ландшафтного благоустрою та збільшення площі 

озеленення. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення  

 
9) багатоквартирне будівництво - ділянка «м-н Перемога-І», в районі проспекту Будівельників, 

Новопразького шосе, в  мікрорайоні Перемога. Існуючий стан -  вільні від забудови території, частково 

самовільні городи. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -1 Збільшення викидів індивідуальними транспортними засобами. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення природного стану ґрунтів  під час будівництва капітальних 

споруд та комунікацій. Поява твердого покриття ґрунтів .   

Озеленення та ландшафтний благоустрій придомових ділянок, 

відновлення природного рослинного покриву. 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +1 Покращення якості середовища та умов проживання населення 

 
10) розміщення громадсько-рекреаційного центру в районі транспортної розв’язки на вул. 

Новопразьке шосе. Існуючий стан - ділянки недіючих садових товариств. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик збільшення забруднення транспортними засобами, автономними 

системами опалення. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій. Поява твердого покриття ґрунтів .   

Озеленення та ландшафтний благоустрій території, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Озеленення території, збільшення різноманіття видового складу 

зелених насаджень.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, соціальних зв’язків 

громадян, створення нових робочих місць 

 
11) створення «Верболозівської туристичної зони» у складі туристичного та агротуристичного 

центру. Зона сформована в районі КП Комплекс спорту та відпочинку (автомотокрос) «Вербова лоза», по 

вул. Новопразьке шосе. Існуючий стан - переважно території недіючих садових товариств, частково 

землі сільськогосподарського призначення (для городництва), також неугіддя, крутосхили. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик збільшення забруднення транспортними засобами, автономними 

системами опалення. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.   

Відновлення природного рослинного покриву, озеленення та 

ландшафтний благоустрій території. Залучення ділянки виробничого 

призначення у сільськогосподарське використання. 

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень, ландшафтний благоустрій туристично-

рекреаційних об’єктів, об’єктів фізичної культури і спорту, потенційне 

збагачення біорізноманіття. 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, соціальних зв’язків 

громадян, створення нових робочих місць 
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12) створення Інгулецького ландшафтного парку вздовж р. Інгулець. Прибережні території р. 

Інгулець. Існуючий стан – озеленені ділянки, вільні від забудови, частково використовуються під 

ведення сільського господарства (городництво). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття +1 Запровадження санітарного догляду за територією. Ландшафтний 

благоустрій та озеленення території, видове збагачення існуючих 

природних комплексів.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, покращення умов  

відпочинку, підвищення соціальних зв’язків громадян. 

 

13) створення Березівського парку на прибережних територіях р. Мала Березівка. Існуючий стан 

- землі комунальної власності, надані для рибогосподарських потреб, в т.ч.  став 4,9 га. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття +1 Запровадження санітарного догляду за територією. Ландшафтний 

благоустрій та озеленення території, видове збагачення існуючих 

природних комплексів.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, покращення умов  

відпочинку, підвищення соціальних зв’язків громадян. 

 

14) створення Спортивного парку по Новопразькому шосе. Територія розташована в західній 

частині міста в районі вул. Новопразького шосе. Існуючий стан - близько 45 % використовуються як 

автодром Олександрійської зразкової автошколи, також частково для ведення сільського господарства 

(городництво) та вільні від забудови ділянки. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття +1 Запровадження санітарного догляду за територією. Ландшафтний 

благоустрій та озеленення території.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, створення зони 

відпочинку, підвищення соціальних зв’язків громадян. 

 

15) Розширення лісопарку, в межах заплави р. Інгулець. Території вкриті зеленими насадженнями, вільні 

від забудови 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття +1 Запровадження санітарного догляду за територією. Ландшафтний 

благоустрій та збагачення видового складу зелених насаджень.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 підвищення комфорту міського середовища, покращення умов  

відпочинку, підвищення соціальних зв’язків громадян. 

 

16) організація на ділянках недіючих підприємств буровугільного комплексу потужної 

промислової зони  - багатофункціонального інноваційного парку, на місці промислової зони по вул. 

Трудових резервів. Існуючий стан - колишня промислова зона пов’язана з видобуванням бурого вугілля. 

60% території займають недіючі промислові підприємства, які були ліквідовані. близько 5% – 
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комунальні території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (існуючий об’єкт);  15% - території недіючих садових товариств. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -2 Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення атмосферного повітря 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  

Озеленення та ландшафтний благоустрій території, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття 0, +1 Більш ймовірна відсутність ризиків. 

Створення зелених насаджень спеціального призначення.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, економічний розвиток міста. 

 
17) організація агротехнопарку в р-ні Промислової зони вул. Робітнича. Існуючий стан: 80% 

території знаходиться в комунальній власності - землі сільськогосподарського призначення для 

городництва та ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0,-1 Ризик забруднення системами автономного опалення, транспортними 

засобами. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття 0, +1 Більш ймовірна відсутність ризиків. 

Створення зелених насаджень спеціального призначення.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, економічний розвиток міста. 

 

18) організація індустріального парку (індустріальний парк «Олександрія», зона 

виробничо-складські підприємств, підприємства транспорту) в районі вул. Дніпровська. 

Існуючий стан -  промислова зона в р-ні Куколівського Шосе та Дніпропетровського Шосе в 

Східній промисловій зоні, переважно території промислового призначення, частково землі 

сільськогосподарського призначення для городництва. 
Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -2 Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення атмосферного повітря 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  

Озеленення та ландшафтний благоустрій території, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, економічний розвиток міста. 

 
19) Реконструкція виробничо-комунальних територій з можливістю перепрофілювання під 

громадську забудову. Існуючий стан - виробничо-комунальні території центральної частини міста (по 

вул. Кохана, Софіївська, Титова, Діброви, Першотравнева, Бульварна-Привокзальна) та в районі 

Перемозького мікрорайону (вул. Проспект Будівельників, Новопразьке Шосе). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря +1 Зменшення стаціонарних джерел забруднення 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  
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Озеленення та ландшафтний благоустрій території, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Озеленення території, збільшення різноманіття видового складу 

зелених насаджень.  

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення об’єктів громадського обслуговування, підвищення 

комфорту міського середовища, соціальних зв’язків громадян 

 
20) створення зони альтернативного сільського господарства. Територія розташована в південній 

частині міста в районі вул. Робітнича та виїзду на Кіровоград (вул. Проектна-8). Існуючий стан – 

території для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, території садових товариств, які 

не функціонують, а також ділянка колишнього золовідстійника, що потребує комплексної рекультивації. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт +1 Рекультивація порушених територій 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, економічний розвиток міста. 

 

21) Створення Північного транспортного обходу міста з транспортною розв’язкою в 2 рівнях 

(частково - в межах міста як вул. Проектна-4); 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря  0,-1 Забруднення транспортними засобами. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт 0, -1 Порушення природного стану ґрунтів  під час будівництва дороги.  

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Розвиток вуличної мережі, зовнішніх транспортних зв’язків для 

забезпечення кращого функціонування інфраструктури міста, 

покращення транспортної доступності, зменшення інтенсивності руху 

в центральній частині міста. 

 

22) створення двох транспортно-логістичних комплексів з відповідною інфраструктурою в 

південній частині міста в районі в районі виїзду на Кіровоград вздовж Новопразького шосе. (існуючий 

стан - території садових товариств, які не функціонують) та в північній частині міста в районі виїзду на 

Кременчук в СЗЗ від очисних споруд. . (існуючий стан – ділянка для ведення сільського господарства 

(городництво)). 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, наявність площ штучного покриття ґрунтів . 

Озеленення та ландшафтний благоустрій об’єктів обслуговування, 

відновлення природного рослинного покриву. 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, розвиток транспортної 

інфраструктури та об’єктів обслуговування. 

 
23) створення сміттєпереробного комплексу в районі Звенигородського шосе. Існуючий стан - 

промислова зона в районі Звенигородського Шосе, на вільних від забудови територіях, частково 

порушені ділянки.  

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -1 Ризики збільшення викидів забруднюючих речовин від додаткових 

стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Ризик 

скупчення птахів при відкритому розміщенні сміття. 
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Вода -1 Ризики шкідливого впливу на Ґрунтові води з разі порушення 

технологічних регламентів виробничих процесів переробки відходів. 

Ризики шкідливого впливу на гідрогеологічне середовище за умови 

захоронення частки відходів що не піддаються утилізації в межах 

ділянки розміщення підприємства. 

Ґрунт -1 Ризики забруднення ґрунтів  в разі порушення технологічних 

регламентів виробничих процесів переробки відходів. 

Ризики забруднення ґрунтів  за умови захоронення частки відходів що 

не піддаються утилізації в межах ділянки розміщення підприємства. 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Забезпечення санітарного очищення території, скорочення обсягів 

захоронення ТПВ. Створення нових робочих місць. 

 

24) Розвиток системи дощової каналізації (мережі та очисні споруди дощової 

каналізації). Ділянки об’єктів розміщені на територіях вільних від забудови.   
Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Вплив відсутній 

Вода +2 Ліквідація джерел забруднення водного басейну. 

Ґрунт  -1,+1 Порушення природного стану ґрунтів  під час будівництва мереж та 

споруд системи зливової каналізації.  

Зменшення забруднення ґрунтів  поверхневим стоком, що формується 

на території сельбищної зони, ділянках вуличної мережі. 

біорізноманіття +1 Підвищення природної здатності водойм до самоочищення 

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Позитивний вплив на якість води децентралізованих джерел 

водопостачання; підвищення якості поверхневих водойм у місцях 

громадського відпочинку біля водойм, що проектуються. 

 


