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ВСТУП 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» основними принципами охорони навколишнього 

природного середовища є: 

 пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 

діяльності; 

 гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я 

людей; 

 запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища; 

 екологізація матеріального виробництва на основі комплексності 

рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 

використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, 

широкого впровадження новітніх технологій; 

 збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об'єктів і комплексів; 

 обов’язковість оцінки впливу на довкілля; 

 компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

 вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів з урахуванням ступеня 

антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на екологічну обстановку; 

 поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища; 

 врахування результатів стратегічної екологічної оцінки. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 

можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу 

планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього 

аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі 

стратегічного планування. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння 

сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки 

життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування 

екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 

державного планування. 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності 

та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, 

збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, 

довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у 
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проєкті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 

Дернівська сільська рада проводить стратегічну екологічну оцінку 

детального плану території реконструкції комплексу нежитлових будівель 

під зерновий елеватор із складськими та допоміжними приміщеннями з 

відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  в селі Сапіжанка 

Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах населеного пункту). 

При розробленні  детального плану території  враховується 

генеральний план населеного проепункту, показники економічного, 

демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, 

програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони 

навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих 

об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна 

документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація 

земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території. 

Агропромислове виробництво можна визначити як виробництво 

сільськогосподарської продукції, її промислову переробку і виготовлення з 

неї продовольчих і непродовольчих товарів. Воно може бути представлене як 

відокремлене сільськогосподарське виробництво і як окреме промислово-

переробне виробництво, що здійснюється юридично незалежними суб'єктами 

господарювання, або як інтегроване виробництво, що здійснюється 

агропромисловим формуванням (суб'єктом господарювання), в якому аграрне 

і переробне виробництво організаційно поєднані в єдиному технологічному 

ланцюгу. 

Агропромисловий комплекс – це життєво необхідний, провідний 

сектор національної економіки, оскільки зачіпає інтереси кожної людини. 

Основне завдання АПК, а точніше місія, – забезпечення продовольчої 

безпеки країни, сприяння забезпеченню її енергетичної безпеки, 

нарощування і ефективне використання експортних можливостей щодо збуту 

лишків продовольства. По суті, від рівня розвитку агропромислового 

комплексу залежать соціальна стабільність держави, стійкість її економічної 

та політичної системи. На фоні загострення світової продовольчої кризи, 

виявом якої став зростаючий у світі дефіцит продовольства і навіть 

виникнення терміна «продовольча зброя» та явища агфляції, коли темпи 

зростання цін на продовольство стали перевищувати темпи підвищення цін 

на товари в економіці в цілому, Україна спроможна стати в недалекій 

перспективі - а за окремими видами продукції уже стала - одним зі світових 

лідерів із виробництва й експорту сільськогосподарської продукції та 

продовольства з огляду на її значну забезпеченість базовими факторами 

виробництва (великі площі сільськогосподарських земель, порівняно вища 

родючість землі, сприятливі для сільськогосподарського виробництва 

кліматичні умови, вигідне географічне розташування (це стратегічні активи 

країни), а також на можливості щонайшвидшого підвищення рівня 

забезпеченості розвинутими факторами виробництва  – технологіями, 

інфраструктурою, людським капіталом). 
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1. Методологія стратегічної екологічної оцінки 

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 

562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу 

окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

01.01.2020 року відбулося введення в дію Закону України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року», згідно якого метою державної екологічної політики є 

досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного 

підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою 

забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте 

та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і 

збереження та відновлення природних екосистем. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений 

Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року 

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 

2018 року та встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі  

документи державного планування повинні проходити стратегічну 

екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших 

дій для довкілля. 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту 

детального плану території реконструкції комплексу нежитлових будівель 

під зерновий елеватор із складськими та допоміжними приміщеннями з 

відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  в селі Сапіжанка 

Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах населеного пункту) 

Дернівська сільська рада керувалась Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування». 

Також Дернівською сільською радою було подано до органів 

консультування заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

та належним чином її опубліковано. При підготовці звіту про стратегічну 

екологічну оцінку детального плану реконструкції комплексу нежитлових 

будівель під зерновий елеватор із складськими та допоміжними 

приміщеннями з відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  

в селі Сапіжанка Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах 

населеного пункту) враховано зауваження та пропозиції Департаменту 

екології та природних ресурсів ЛОДА, надані листом № 31-4426/0/2-20 від 

15.06.2020 року. 
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 Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) інших звернень, 

зауважень та пропозицій від органів консультування та громадськості не 

надходило. 
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2. Зміст та основні цілі документу державного планування 

 

Детальний план території реконструкції комплексу нежитлових 

будівель під зерновий елеватор із складськими та допоміжними 

приміщеннями з відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  

в селі Сапіжанка Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах 

населеного пункту) є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії 

планування, забудови та іншого використання території. 

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної 

організації і функціонального призначення, просторової композиції і 

параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, 

іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної 

забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.  

При розробленні  детального плану території  враховується 

генеральний план населеного пункту, показники економічного, 

демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, 

програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони 

навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих 

об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна 

документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація 

земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» детальний план території визначає: 

 принципи планувально-просторової організації забудови; 

 червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

 функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи 

декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними 

нормами, державними стандартами і правилами; 

 містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування 

території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із 

планом зонування території; 

 потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 

розташування; 

 доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 

 черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

 систему інженерних мереж; 

 порядок організації транспортного і пішохідного руху; 

 порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у 

формуванні екомережі; 

 межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі 

відсутності плану зонування території). 
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Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу 

небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони. 

У даному проєкті детального плану території реконструкції комплексу 

нежитлових будівель під зерновий елеватор із складськими та допоміжними 

приміщеннями з відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  

в селі Сапіжанка Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах 

населеного пункту) опрацьовано планувальне рішення використання 

території площею ~ 35 га.  

Детальний план території розроблено згідно рішення Дернівської 

сільської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території» № 838 від  19 березня 2020 року. 

Документ державного планування розроблений згідно Земельного 

Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Державних будівельних норм, чинного законодавства України, 

зокрема: 

 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

 ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 

 ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 

Елеватор (елеваторний комплекс) – різновид стаціонарного 

зерносховища, оснащеного спеціалізованим обладнанням і призначеного для 

зберігання/обробки зерна. Таким чином, елеватори вирішують усі проблеми, 

пов’язані з заготівлею, сушінням, зберіганням і транспортуванням зерна.  

Технологічні процеси елеватора автоматизовані, що виключає помилки 

обслуговуючого персоналу. 

З кожним роком завдання зберігання та логістики зерна стає дедалі 

важливішим з огляду на зростання валового збору зерна в Україні. У 

розвитку галузі зацікавлені всі: агровиробники, влада, зернотрейдери, 

машинобудівники та перевізники (https://landlord.ua). 

Згідно інвестиційного паспорта Львівщини 2019 року основним 

стратегічним завданням для економіки області є стабільний позитивний 

розвиток реального сектору через розвиток провідних галузей. На сучасному 

етапі перспективним для області є розвиток галузей машинобудування та 

харчопереробної промисловості.  

 

Тут і надалі - http://database.ukrcensus.gov.ua/: 

 
Площа сільськогосподарських угідь (на кінець року; га) 

 
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Львівська область   

  Усі 1265056 1263963 1263370 1262066 1261546 1261200 1260800 1240000 

http://database.ukrcensus.gov.ua/
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сільськогосподарські 
угіддя 

  Рілля 796053 795678 794683 793810 794121 793800 793400 770900 

  Сіножаті 187625 188005 188058 187890 187640 187600 187600 195400 

  Пасовища 257621 256534 256890 256546 255828 255800 255700 250700 

  Багаторічні 
насадження 

23043 23031 23023 23105 23242 23300 23400 22800 

 
Індекси сільськогосподарської продукції (відсотків) 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Львівська область   

  Попередній рік=100%   

    Господарства усіх 
категорій 

  

      Продукція сільського 
господарства 

104,2 100,7 105,5 97,1 102,6 106,1 103,8 100,7 

      Продукція 
рослинництва 

106,0 98,8 110,7 96,3 105,4 107,7 104,3 102,1 

      Продукція 
тваринництва 

101,6 103,5 98,3 98,3 98,1 103,5 102,8 98,1 

 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур (тис. га) 

 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Львівська область   

  Культури 
сільськогосподарські 

596,9 621,0 628,7 638,3 662,0 679,8 674,9 698,4 

  Культури зернові та 
зернобобові 

289,7 302,9 303,7 302,2 304,5 297,0 295,9 318,1 

  Пшениця 158,5 163,1 161,4 180,8 173,5 159,9 171,0 180,7 

  Ячмінь 37,2 40,4 46,3 49,3 56,6 52,2 50,0 55,5 

  Кукурудза на зерно 50,1 62,4 62,3 39,9 39,9 40,2 40,8 55,7 

  Овес 21,6 19,7 19,8 16,7 16,2 14,8 13,1 12,7 

  Гречка 11,1 6,3 5,2 6,7 5,8 10,1 4,3 2,1 

  Культури зернобобові 2,3 2,1 2,4 3,2 7,0 13,0 10,6 5,4 

  Культури технічні 79,9 98,5 108,2 119,5 137,8 168,5 168,9 162,2 

  Соя 10,3 16,4 22,9 39,1 50,2 59,0 52,6 57,8 

  Соняшник 2,6 8,1 14,4 11,4 26,7 35,2 34,2 25,6 

  Буряк цукровий 
фабричний 

19,4 16,3 15,8 12,4 13,2 15,7 11,6 11,0 

  Ріпак і кольза 46,3 56,1 52,1 52,8 45,2 56,6 68,6 65,8 

  Картопля 97,1 94,6 95,2 94,5 94,0 94,7 94,3 94,1 
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  Культури овочеві 
(включаючи закритий 
грунт) 

24,8 24,4 24,4 25,1 25,5 25,6 26,1 36,5 

  Культури кормові 105,3 100,7 97,2 96,9 100,1 94,0 89,6 87,3 

  Коренеплоди кормові 13,0 12,8 12,9 12,5 12,5 12,3 11,3 10,9 

  Кукурудза кормова 3,3 2,7 3,0 2,4 2,2 2,0 1,8 2,1 

  Площа насадженнь 
культур плодових та 
ягідних (загальна) 

13,9 14,4 14,5 14,4 14,4 14,8 15,0 15,1 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур (тис. ц) 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Львівська область   

  Культури зернові та 
зернобобові (у масі після 
доробки) 

10656,6 11861,2 14218,9 13663,3 14288,4 14169,7 14400,0 16437,3 

  Пшениця (у масі після 
доробки) 

5623,1 5875,5 7316,5 8368,1 8072,8 7814,4 7760,9 8634,6 

  Ячмінь (у масі після 
доробки) 

1176,0 1333,2 1801,8 2163,5 2617,6 2557,2 2320,0 2558,3 

  Кукурудза на зерно 3054,1 3930,7 4340,7 2440,6 2769,9 2710,3 3582,1 4589,0 

  Овес (у масі після доробки) 469,0 439,9 515,9 441,8 411,6 390,1 252,2 324,2 

  Гречка (у масі після 
доробки) 

95,3 53,4 44,1 38,5 69,9 92,3 48,1 21,6 

  Культури зернобобові (у 
масі після доробки) 

34,1 29,8 42,3 61,7 180,7 380,4 230,4 120,9 

  Соя 174,2 273,6 484,5 760,9 1114,4 1330,7 1546,5 1596,9 

  Соняшник 48,3 184,6 288,5 277,9 676,2 736,8 797,9 726,5 

  Буряк цукровий фабричний 8344,7 6537,4 7808,2 5829,7 6778,5 8092,3 6719,3 6189,8 

  Ріпак і кольза 1223,7 1537,2 1572,0 1412,0 1183,3 1758,9 2074,6 1845,3 

  Картопля 18307,7 15734,2 17089,3 16224,7 16188,6 16937,8 16981,6 15728,4 

  Культури овочеві 
(включаючи закритий грунт) 

4712,7 4567,0 4800,4 4835,4 5056,6 5110,6 5128,3 7091,2 

  Коренеплоди кормові 4083,2 4350,4 4320,9 3968,5 3987,3 4141,6 3898,3 3616,6 

  Кукурудза кормова 767,4 643,9 669,5 530,4 617,0 580,1 654,1 707,1 

  Культури плодові та ягідні 938,6 972,5 990,4 1067,2 1076,3 1142,6 1374,9 1226,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Характеристика поточного стану довкілля 

 

Сапіжа́нка — село в Україні, в Кам'янка-Бузькому районі Львівської 

області. Населення становить 634 особи. Орган місцевого самоврядування - 

Дернівська сільська рада.  

Кам'янка-Бузький район знаходиться на північному сході Львівської 

області. Районний та адміністративний центр - місто районного 

значення Кам'янка-Бузька, що знаходиться за 39 км від м. Львова.  Район 

межує на півночі з Сокальським і Радехівським, на заході - Жовківським, на 

сході й південному сході - Буським, на півдні - Пустомитівським районами 

Львівської області. 

 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць  
(на початок року) 

 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кам`янка-Бузький район   

  Міста 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Селища міського типу 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Сільські населені пункти 75 75 75 75 75 75 75 75 

 

Територія і щільність населення (на початок року) 
 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кам`янка-Бузький район   

  Територія, кв. км 868 868 868 868 868 868 868 868 

  Щільність наявного 
населення, осіб на 1 кв.км 

66,1 66,0 66,0 65,9 66,0 66,1 66,2 64,8 

 

Наявне населення (на початок року, осіб) 

 
Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кам`янка-Бузький 
район 

  

  Міська та сільська 
місцевості 

57374 57315 57286 57165 57270 57378 57476 57389 

   міська місцевість 23119 23103 23118 23069 23066 23134 23088 22996 

   сільська 
місцевість 

34255 34212 34168 34096 34204 34244 34388 34393 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Постійне населення (на початок року) 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кам`янка-Бузький район   

  Населення - всього, осіб   

    Міська та сільська 
місцевості 

  

      Обидві статі 57428 57392 57333 57304 57183 57288 57396 57494 

       Чоловіки 27164 27163 27154 27178 27142 27209 27305 27325 

       Жінки 30264 30229 30179 30126 30041 30079 30091 30169 

 

Тут і надалі - http://lv.ukrstat.gov.ua/: 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

Кам'янка-Бузький район  
січень - березень 2020 року  

Період Показник Фактично 

 Рейтинг 
(місце) 
серед 

районів і 
міст  

Львівська  
область = 

100%   

На 1 
березня 
2020 Кількість наявного населення, тис. осіб 57,4 18 2,3 

Січень-
лютий 
2020 Природний приріст, скорочення (-), осіб -48 14 х 

IV квартал 
2019 

Середньооблікова кількість штатних працівників, 
осіб 7544 14 1,6 

Середньомісячна заробітна плата штатного 
працівника, грн 11033 3 113,0 

На 1 квітня 
2020 

Заборгованість з виплати заробітної плати, 
тис.грн – – – 

Січень-
березень 
2020 

Виробництво продукції тваринництва 
підприємствами 
   м`ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у живій масі), т 750,0 12 3,2 

   молоко, т к 9 к 

На 1 квітня 
2020 

Кількість сільськогосподарських тварин у 
підприємствах 
   велика рогата худоба, голів 349 10 2,4 

   у тому числі корови, голів 183 11 2,9 

   свині, голів к 5 к 

http://lv.ukrstat.gov.ua/
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   птиця свійська, тис. голів к 9 к 

2019 
Прийнято в експлуатацію загальної площі нових 
житлових будівель, м2 24025 10 1,9 

2019 
Прийнято в експлуатацію загальної площі нових 
житлових будівель на 1000 осіб, м2 418,2 11 80,9 

2019 
Роздрібний товарооборот підприємств 
роздрібної торгівлі, млн.грн 303,0 18 0,6 

2019 
Роздрібний товарооборот підприємств 
роздрібної торгівлі на одну особу, грн 5278,3 19 26,6 

Умовні позначення у таблицях: 

тире (-) - явищ не було 

символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 
символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ  

Кам'янка-Бузький район  
січень - березень 2020 року  

Період Показник 

Індекси, %    

Кам'янка-
Бузький район 

Довідково: 
Львівська 
область 

На 1 березня 2020 до 1 
березня 2019 Кількість наявного населення 99,8 99,6 

Січень-лютий 2020 до 
січня-лютого 2019 Кількість живонароджених 95,9 102,5 

Січень-лютий 2020 до 
січня-лютого 2019 Кількість померлих 93,4 86,2 

IV квартал 2019 до IV 
кварталу 2018 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників 87,6 97,9 

IV квартал 2019 до IV 
кварталу 2018 

Середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника 110,7 113,7 

На 1 квітня 2020 до 1 
квітня 2019 

Заборгованість з виплати заробітної 
плати - 247,3 

Січень-березень 2020 
до січня-березня 2019 

Виробництво продукції тваринництва 
підприємствами 
   м`ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у живій 
масі) 219,9 91,1 

   молоко к 100,6 

На 1 квітня 2020 до 1 
квітня 2019 

Кількість сільськогосподарських тварин 
у підприємствах 95,6 88,9 
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   велика рогата худоба 

   у тому числі корови 101,1 93,1 

   свині к 69,5 

   птиця свійська к 102,7 

2019 до 2018 
Прийнято в експлуатацію загальної 
площі нових житлових будівель 97,0 144,0 

2019 до 2018 
Роздрібний товарооборот підприємств 
роздрібної торгівлі 68,3 108,8 

Умовні позначення у таблицях: 

тире (-) - явищ не було 

символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 
символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА  

Кам'янка-Бузький район  
січень - березень 2020 року  

Демографічна ситуація 

Кількість населення району на 1 березня 2020 року (за оцінкою) становила 
57,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020 року кількість населення 
зменшилась на 22 особи внаслідок переважання природного скорочення (48 
осіб) над міграційним приростом (26 осіб). У січні–лютому 2020 року 
народилось 94 дитини (на 4 дитини менше порівняно з січнем–лютим 2019 
року), померло 142 особи (на 10 осіб менше порівняно з січнем–лютим 2019 
року). 

Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та 
організацій району (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у IV 
кварталі 2019 року становила 7544 осо6и (1,6% зайнятих в економіці 
області), що на 12,4% менше ніж у IV кварталі 2018 року. 

Оплата праці 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, 
установ та організацій району у IV кварталі 2019 року становила 11033 грн, 
що на 10,7% більше ніж у IV кварталі 2018 року. Рівень заробітної плати 
працівників району у IV кварталі 2019 року перевищував середній показник в 
області на 13,0%, або на 1272 грн. 

Внутрішня торгівля 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у 2019 році 
становив 303,0 млн.грн і за порівнянними цінами зменшився проти 2018 року 
на 31,7%. Частка району в загальнообласному обсязі роздрібного 
товарообороту становила 0,6%. 

Сільське господарство 

У січні-березні 2020 року підприємства району виробили 750 т м’яса 
(реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі). Відносно 
січня-березня 2019 року виробництво м’яса збільшилося у 2,2 раза. Загальна 
кількість великої рогатої худоби у підприємствах на 1 квітня 2020 року 
відносно 1 квітня 2019 року зменшилась на 4,4% і становила 349 голів, корів 
– збільшилась на 1,1% (183 голови). 

Прийняття в 
експлуатацію 

У 2019 році прийнято в експлуатацію 24,0 тис.м2 загальної площі житла (нове 
будівництво), що на 3,0% менше ніж у попередньому році. Частка району у 
загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 
1,9%. За цим показником район посів 10 місце. На 1000 осіб району припало 
418 м2 загальної площі новозбудованого житла (в області - 517 м2). 



15 

 

 

Територія опрацювання детального плану знаходиться в південно-

східній частині населеного пункту, на території колишнього господарського 

двору. Навколо розташована виробнича забудова, землі для ведення 

особистого селянського господарства, землі житлової садибної забудови, 

землі громадської забудови, землі сільськогосподарського товарного 

виробництва (паї), землі запасу та землі транспортної інфраструктури. 

Території проєктування вільні від багаторічних зелених насаджень. 

Клімат району. Клімат району помірно-континентальний, вологий, 

зв’язаний з впливом Атлантичного океану, вітри якого приносять велику 

кількість вологи. Середньорічна температура повітря становить 7,6 С. 

Середньомісячна температура січня становить -8 С, а найбільш теплого 

місяця липня +20 С, при середнiй кiлькостi опадiв близько 600 мм. Середня 

висота снігового покрову не перевищує 10-12 см, у деякi роки - 20 - 40 см. 

Швидка зміна погоди впливає на непостійний сніговий покрив. 

Гідрологічна мережа. Гідрогеографічна сітка в районі дуже густа, 

складається з річки Західний Буг та її приток. Вододіл між Балтійським та 

Чорноморським басейнами проходить по лінії населених пунктів Радехів - 

Вузлове - Шайноги (Радехівського району) - Незнанів - Полонична 

(Кам'янка-Бузького району) - Грабова (Буського району). 

Західний Буг - це річка в Україні, Білорусі та Польщі (де має назву 

просто Буґ), ліва притока Нарева (басейн Вісли). Довжина становить 772 км 

(в Україні 392 км), площа басейну - 39 420 км² (в Україні - 10 100 км²). Похил 

річки - 0,3 м/км. Витік розташований у селі Верхобужі Золочівського 

району (Львівська область) на Подільській височині (низькогірне 

пасмо Вороняки). В Україні тече територією Малого Полісся (в 

межах Надбужанської котловини), між Сокальським пасмом та Надбузькою 

височиною (частини Волинської височини), а також уздовж західного 

краю Поліської низовини. Західний Буг, на відміну від інших річок, 

починається не маленьким потічком з джерельця, а досить повноводним 

потоком з колодязя в селі Верхобужі. У минулому відразу при витоку річки 

працював водяний млин, а це означає, що води було досить, щоб крутити 

тяжкі млинові жорна. Впадає в штучне Зеґжинське озеро (раніше - в 

річку Нарву). 

Західний Буг - рівнинна річка (заболочена заплава, стариці, звивисте 

річище); у басейні річки багато озер, зокрема Шацькі озера. Судноплавна в 

нижній течії. У басейні річки на території Львівської області є 7 водосховищ 

загальним об'ємом 31,4 млн м³. Найбільші з них: Добротвірське - 14,8 млн м³ 

та Сокальське - 4,92 млн м³. Середньорічні витрати води змінюються по 

довжині річки від 1,12 (с. Сасів) до 29,5 м³/с (м. Сокаль). В умовному створі 

на кордоні України, Польщі та Білорусі середні витрати води р. Західний Буг 

становлять 52,3 м³/с (отримано розрахунковим методом українськими 

гідрологами). Мінералізація води річки в середньому становить: весняна 

повінь - 497 мг/дм³; літньо-осіння межень - 518 мг/дм³; зимова межень - 573 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D2%91%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E
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мг/дм³. Середньорічний іонний стік з водами Західного Бугу з території 

України становить 793,5 тис. т/рік (58 % - весняна повінь, 26 % - літньо-

осіння межень, 16 % - зимова межень). 

Важливою екологічною проблемою району є забруднення води 

мінеральними та органічними речовинами внаслідок антропогенного 

навантаження. Найбільшим джерелом внесення органічних забруднень та 

біогенних елементів в ріку Західний Буг є ріка Полтва, забруднена 

недостатньо очищеними стічними водами м. Львова. Досить швидко 

відбувається самоочищення вод ріки Західного Бугу від органічних 

забруднень, уже біля м. Кам’янка–Бузька, де їх вміст не перевищує ГДК, 

хоча у р. Полтві перевищував у 3 – 6 разів. У воді р. Західний Буг на 

території району також спостерігається підвищений вміст іонів амонію та 

загального заліза (Тут і надалі – за О.В. Мудрик, Р.П. Параняк, О.В. 

Мацуська).  

 Грунти. Кам’янсько-Бузький природно-сільськогосподарський район 

(ПСГР-6) займає північну частину області, його територія витягнута в 

широтному напрямку. До його складу входять землі північної частини 

Кам’янсько-Бузького, Жовківського, Бродівського, південної частини 

Сокольського та Буського адміністративних районів. Загальна площа 

Кам’янсько-Бузького району складає 276,6 тис. га, із них рілля - 82,6 тис. га, 

багаторічні насадження – 0,6, сіножаті - 27,0, пасовища - 36,5 тис. га. 

У структурі ґрунтового покриву широко поширені такі ґрунти: 

дерново-приховано-підзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти; дерново-

слабо і середньопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти; дерново-слабо і 

середньопідзолисті супіщані ґрунти; лучні супіщані та легкосуглинкові 

ґрунти; дернові піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти; лучно-болотні та 

торфувато-болотні ґрунти; торфувато-болотні і торфовищами які не осушені і 

осушені; торфовища середньо глибокі і глибокі, неосушені і осушені. 

Орні угіддя району мають середньозважений бал бонітету ґрунтів – 25, 

багаторічні насадження – 22, сіножаті – 22, пасовища – 20 балів. Площа 

особливо цінних грунтів складає 0,79 % від площі ріллі області і 6,63 % від 

площі ріллі району. Близько 50 % площі особливо цінних грунтів займають 

дернові глибокі легко–середньосуглинкові неоглеєні і глеюваті грунти, 

решту припадає на підзолисто–дернові, дерново–підзолисті супіщані, ясно–

сірі і сірі лісові, темно-сірі опідзолені грунти. Середньозважений бал 

бонітету ріллі району вищий від попереднього і складає 25 збільшуючись до 

37 балів на рілі особливо цінних грунтів. 

Оптимізація землекористування пов’язана із забезпеченням екологічно 

доцільного використання ґрунтів легкого гранулометричного складу, 

перезволожених, заболочених і болотних ґрунтів. Визначальним є 

комплексна екологічна оптимізація земельних угідь 

(https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/kamiansko-buzkii). 

Геологічна будова та рельєф. Геоструктурно район входить в Мале 

Полісся. Це внутрішня котловина в межах Волино-Подільської височини. Це 
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територія, що розташована між окремими масивами цієї височини - 

Волинським пасмом на півночі, Розточчям на заході і Поділлям на півночі та 

південному заході. Мале Полісся - найрівніша територія в межах області, 

місцями вона настільки плоска, що нахили майже не помітні і поверхневий 

стік опадів відсутній. Найбільш вирівняною і плоскою є центральна смуга 

Малого Полісся з абсолютними висотами 185-190 м. Окраїнні частини (з усіх 

боків) припідняті і слабо хвилясті. Пов’язано це з виходами близько до 

поверхні мергелів. Подібна ситуація спостерігається як з північного боку, так 

і з південного. 

Своєрідною складовою частиною Малого Полісся в межах району є 

Пасмове Побужжя, що розташоване у чотирикутнику між Жовквою, 

Буськом, Красним, Водниками. Воно складається з підвищених пасм і 

міжпасмових знижень, що простягаються паралельно з заходу на схід. Пасма 

піднімаються над зниженням на 30-50 м. Міжпасмові зниження 

представляють собою плоскі долини, в яких злягають торфові ґрунти. В 

районі на пасмових піщаних ділянках поширені соснові бори з різною 

гігротопністю. Тут сформувались дерново-слабопідзолисті піщані і зв’язно-

піщані ґрунти. В районі широко поширені вільхові ліси. Спектр трав’янистої 

і лучно-болотної рослинності характерний для поліських біотопів. 

 Корисні копалини. Серед корисних копалин є пісок, глина і торф. Крім 

них у районі є перспективні площі для розробки мергелю та вапняку. 

Найбільші піщані кар'єри розташовані в північній частині району біля сіл 

Стриганки, Тишиці, Забужжя, але їх запаси майже вичерпані. Глину 

використовують на цегельних заводах місцевого значення. Найбільші глиняні 

кар'єри розташовані в Грядовому Побужжі біля сіл Дідиліва, Колоденців, 

містечка Нового Яричіва, а також на південному сході міста Кам'янки-

Бузької. Найбільше торфове родовище, яке експлуатують, розташоване біля 

села Полоничної. Потужність шару торфу тут становить 10 м. 

 Флора і фауна. Традиційно під біологічним розмаїттям розуміють 

різноманітність видів рослин, тварин і мікроорганізмів. На території 

Львівської області зростає 1600—1650 видів судинних рослин аборигенної 

флори. Наведені цифри є досить приблизні й потребують ще підтвердження 

перевіркою гербарних колекцій наукових установ, а також наявности цих 

видів у відомих раніше місцезростаннях, бо частина видів напевне вже 

зникла внаслідок руйнування їх оселищ діяльністю людини, меліорацією, 

розорюванням, вирубуванням лісів, випасанням та іншими чинниками, 

зокрема й стихійними явищами. 

За геоботанічним районуванням територія Львівської області поділена 

між трьома геоботанічними провінціями Європейської широколистяної 

області. Центральноєвропейська провінція (у межах України — її 

Східнокарпатська гірська підпровінція) з Турківсько-Старосамбірським 

районом буково-ялицевих лісів; Бориньсько-Славським — смереково-

ялицево-букових лісів (цей район охоплює Верхньодністровські і Сколівські 

Бескиди); Добромильським — дубово-ялицевих, ялицево-букових і дубових 
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лісів; Меденицьким — дубових лісів, боліт і лук; Дрогобицько-Стрийським 

— дубових лісів, річководолинної рослинності й лук, у якій маємо 

Турківський, Старосамбірський, Сколівський, Дрогобицький, Самбірський, 

Мостиський, Стрийський, Жидачівський і Миколаївський адміністративні 

райони. Разом із великим флористичним багатством Центральноєвропейської 

провінції, зокрема ендемічними, реліктовими й погранично-ареальними 

центральноєвропейськими видами, виявлені значні втрати флори. Під 

особливою загрозою у цій провінції опинилися декоративні ранньоквітучі 

види, що їх зривають для букетів і продажу (К. Малиновський). 

На заході України поширено орієнтовно 26500 видів тварин, які на- 

лежать до підцарства найпростіших, типів губок, кишковопорожнинних, 

плоских, круглих, кільчастих, червів, м’якунів, членистоногих, підтипу 

хребетних. До останнього типу в складі фауни Львівщини зараховано 341 

вид, зокрема: риб та круглоротих — 47, земноводних — 16, плазунів — 8, 

птахів — 199, ссавців — 71. Представники фауни Львівщини — мобільні 

види, які активно змінюють свої місця перебування у зв’язку з докорінною 

трансформацією середовища існування. Саме тому збіднюється видове 

розмаїття тваринного населення Львівщини, чимало видів стає рідкісними і 

їх заносять до Червоної книги України.  

У фауні хребетних Львівщини присутні західноєвропейські, 

східноєвропейські, арктоальпійські, середньоазійські, середземноморські 

види, що зумовлене розміщенням Львівської области на межі гірських та 

рівнинних районів, на вододілі річкових систем Балтійського та Чорного 

морів. У наш час фауна тісно пов’язана не лише з природним середовищем 

існування, зокрема з територією та рослинністю, а й значним впливом на неї 

людської діяльності. 

Надалі формування фауни Львівської області перебуватиме у прямій 

залежності від невпинного розширення окультуреного ландшафту, сільських 

населених пунктів, активного пресу на природні біотопи. Вплив людини на 

природу зростатиме (К. Татаринов). 

 Об’єкт опрацювання та містобудівні умови. У даному проєкті 

детального плану території реконструкції комплексу нежитлових будівель 

під зерновий елеватор із складськими та допоміжними приміщеннями з 

відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  в селі Сапіжанка 

Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах населеного пункту) 

опрацьовано планувальне рішення використання території площею ~ 35 га.  

 З північної сторони територія проєктування (А) обмежена червоними 

лініями проектованої вулиці 15 м,  із східної сторони – червоними лініями 

проєктованої вулиці 15 м, із південної сторони – проєктованою ділянкою (Б), 

із західної сторони – червоними лініями вулиці Механізаторів 15 м. 

 З північної сторони територія проєктування (Б) обмежена 

проєктованою земельною ділянкою (А),  із східної сторони – червоними 

лініями проектованої вулиці 15 м, із південної сторони – червоними лініями 
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проєктованої вулиці 15 м, із західної сторони – червоними лініями вулиці 

Механізаторів 15 м. 

 На території детального плану проходить лінія електропередач 

потужністю 0,4кВ, 10кВ, кабель зв’язку, трансформаторна підстанції, 

водонапірні башти та свердловина.  

 Відомості про інші інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки 

проєктування, відсутні. 

 Відомості щодо розміщення об’єктів у межах зон охорони пам’яток 

культурної спадщини відсутні. 

Території проєктування вільні від багаторічних зелених насаджень. 

На ділянках, що розглядаються даним детальним планом, виявлені 

наступні планувальні обмеження: 

 межі ділянки проєктування та сусідніх землекористувачів; 

 охоронна зона від лінії електропередач низької напруги 0.4 кВ – 2 м; 

 охоронна зона від лінії електропередач низької напруги 10 кВ – 10 м; 

 охоронна зона від кабелю зв’язку – 2 м; 

 прибережна захисна смуга канави – 5 м; 

 перший пояс зони санітарної охорони водонапірної башти – 15 м; 

 перший пояс зони санітарної охорони свердловини – 30 м; 

 санітарно-захисна зона від існуючих виробничих та складських 

будівель V класу шкідливості 50 м; 

 санітарно-захисна зона від існуючого (не діючого) корівника – 100 м; 

 санітарно-захисна зона від залізниці – 100 м; 

 червоні лінії вулиці 15 м. 

Інші планувальні обмеження відсутні. 

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком 

основних наявних та потенційних екологічних проблем території розміщення  

ділянки проєктування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4. Екологічні  проблеми,  

в тому числі ризики впливу на здоров’я населення 

 

Екологічний паспорт Львівської області окреслює наступні фактори та 

критерії для визначення основних регіональних екологічних проблем:  

 

Атмосферне 

повітря 

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного 

повітря: 

 Обсяги викидів забруднювальних речовин від 

стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря 

Львівської області за 2018 рік становили 106,7 тис. тонн, 

що менше попереднього року на 2,2%. 

 Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря мають підприємства постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (52 

тис. 511 тонн, або 48,1% від загальних викидів 

стаціонарними джерелами по області), добування 

кам’яного та бурого вугілля (36 тис. 599 тонн, або 33,5% 

від загальних викидів стаціонарними джерелами по 

області).У розрахунку на 1 км2 площі припадало 4900 кг 

(за 2017 рік – 4998 кг) викидів забруднюючих речовин, на 

1 особу – 42,3 кг (за 2017 рік – 43,1 кг). Залишається 

гострою проблема недотриманням підприємствами 

технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного 

устаткування, невиконанням у встановлені терміни 

заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного 

рівня; низькими темпами впровадження сучасних 

технологій очищення викидів; відсутністю ефективного 

очищення викидів підприємств від газоподібних домішок. 

Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря: 

 За останні роки кількість автомобілів значно 

збільшилась. Автомобілі, обладнані пристроями для 

нейтралізації відпрацьованих газів експлуатуються в 

малих кількостях. Враховуючи ситуацію, що склалася, а 

саме старіння автопарків, експлуатацією старих 

автомобілів з відпрацьованими моторесурсами, кількість 

забруднюючих (токсичних) речовин, що викидаються 

збільшується. 

 Важливим завданням є системне та постійне вжиття 

заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням та 

відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням 

та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього 

хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів 

шляхом дотримання гранично допустимих викидів, 
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концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі; гранично допустимого впливу фізичних та 

біологічних факторів стаціонарних джерел; граничного 

допустимого вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів 

пересувних джерел, тощо. 

Водні ресурси  Водні ресурси Львівської області відіграють 

важливу роль для населення та економіки. Вода 

використовується для питних, технічних, 

сільськогосподарських потреб, в рибному господарстві, в 

лікувальних цілях, є джерелом поповнення запасів 

підземних вод, ін. Поверхневі води Львівщини 

представлені річками, водосховищами, озерами та 

ставками. Львівська область розташована в межах 

Головного європейського вододілу. В її межах 

переважають дрібні ріки – витоки основних річок Дністра 

і Західного Бугу. Річки області відносяться до басейнів 

Чорного (Дністер, Стир) і Балтійського (Буг, Сян) морів. 

Із загальної кількості річок 8756, тобто 97%, мають 

протяжність до 10км, 176- 10-50км, 16- 50-100км і 3 - 

понад 100км (Дністер, Стрий, Західний Буг). Середня 

густота річкової сітки в басейні Західного Бугу  

становить 0,35 км/км², у басейні Дністра від 0,7 км/км² 

(Передкарпаття) до1,5 км/км² (Карпати). В межах 

Львівської області процеси підтоплення земель та 

населених пунктів обумовлені природними та 

техногенними факторами. Активізація процесів донної та 

бічної ерозії на території області спостерігаються в 

основному по площі Передкарпатського прогину та 

Складчастих Карпат - це басейни рік Дністер, Стрий, Опір 

та їх чисельні притоки. 

 Основними причинами порушення гідрологічного 

режиму малих річок області є два фактори: природний 

фактор; антропогенний фактор. Основними природними 

факторами, які зумовлюють паводки в області, є: складна 

гідрометеорологічна ситуація (інтенсивні тривалі дощі по 

всій площі водозбору річкової мережі); геологічні та 

гідрологічні умови, які приводять до формування зсувів, 

обвалів та селей у гірській частині області; надзвичайно 

сприятливі умови для швидкого стікання води (значна 

крутизна схилів, близьке залягання водонепроникних 

гірських порід); швидке танення снігу на верхніх частинах 

гірських схилів з підвищенням температури повітря. 

Основними антропогенний факторами, які зумовлюють 
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паводки в області, є:  недостатня пропускна здатність 

річок; зарегульованість річкової мережі; забудова 

заплавних земель; безсистемна вирубка лісів; захаращення  

русел річок; розорення прибережних захисних смуг; 

несанкціонований забір гравію. 

Забрудненням підземних водоносних горизонтів: 

 Підприємства вугільної промисловості наносять 

великої шкоди водним ресурсам: вичерпують підземні 

води при осушенні в період будівництва і експлуатації 

шахт і кар’єрів; забруднюють поверхневі води не 

достатньо очищеними шахтними, кар’єрними, 

виробничими стічними водами із поверхневого комплексу 

шахт, розрізів, збагачувальних фабрик, заводів; 

господарсько-побутовими водами працівників 

виробництва; комунально-побутовими водами селищ, які 

знаходяться на балансі вугільних підприємств. 

Здоров’я та 

умови 

життєдіяльності 

населення 

 Середня очікувана тривалість життя (СОТЖ), 

середня очікувана тривалість життя без інвалідності 

(СОТЖбІ) та середня очікувана тривалість здорового 

життя (СОТЗЖ):  Відмінність у показниках СОТЖбІ та 

СОТЖ (вища ймовірність прожити з інвалідністю) у  

Львівській області -  10,1. Коефіцієнт смертності у 

працездатному віці у Львівській області - 358,2. 

 Радіоекологічний стан Львівської області є 

безпечним. На території області немає територій з 

радіоактивними забрудненнями внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Природний радіаційний фон знаходиться в 

межах 10-17 мкР/год. На території області знаходиться 44 

підприємства та освітні заклади і близько 70 медичних 

установ, які використовують джерела іонізуючого 

випромінювання, та 47 спеціалізованих підприємства з 

заготівлі та переробки металобрухту і 40 приймальних 

пунктів металобрухту, що мають ліцензії 

Мінпромполітики на операції з металобрухтом. На 

території області знаходиться державний міжобласний 

спецкомбінат ДК Укр ДО “Радон” МНС України, який 

відноситься до радіаційнонебезпечних об’єктів.  

 Львівська область розташована у межах трьох типів 

геологічних середовищ: платформенного, складчастого і 

прогину та характеризується досить високою динамікою 

розвитку екзогенних геологічних процесів. Кожен з 

інженерно-геологічних регіонів характеризується різко 

відмінною історією геологічного розвитку, специфікою 

геологічної та геоморфологічної будови, які і визначають 
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основні умови для формування та розвитку ЕГП: зсуви, 

карст та сельові процеси. Особливості геологічної будови, 

геоморфологічних інженерно-геологічних, кліматичних 

умов та техногенних чинників Львівської області 

зумовлюють широкий розвиток на їх території, особливо в 

гірській частині, небезпечних екзогенних геологічних 

процесів (НЕГП). При природно-історичних умовах 

активізація зсувних процесів відмічається в місцях 

розповсюдження давніх зсувів. Новітні зсуви 

утворюються за техногенних обставин. 

Поводження з 

відходами 

 Не менш гострою, ніж у попередні роки, 

залишається проблема екологічно безпечного збирання, 

видалення твердих побутових відходів (далі – ТПВ). 

Щорічно у Львівській області їх утворюється близько 3 

млн. тонн відходів 4 класу небезпеки, переважна 

більшість з яких ТПВ. Згідно статистичних даних щорічно 

утворюється 700 тис. тонн ТПВ, а загалом на території 

Львівської області налічується понад 231 млн. тонн 

відходів, з них протягом року утворюється приблизно 

2000 тонн відходів І-ІІІ класу небезпеки. 

 В області за даними моніторингу станом на 

01.01.2019 р. нараховується 41 несанкціоноване 

сміттєзвалище. Загальна площа земель, зайнята під 

сміттєзвалищами, перевищує 46 га. На об’єктах 

захоронення ТПВ в області (21 сміттєзвалище) у 

більшості відсутня проєктна документація про відведення 

земельної ділянки, документи, що засвідчують право на 

землю, за винятком рішень органів місцевого 

самоврядування. На даний час в області відсутні діючі 

сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи. Розв’язання 

проблеми безпечного поводження з ТПВ в області 

можливе через створення сучасних сміттєсортувальних 

ліній, полігонів та спеціалізованих підприємств із 

оброблення ТПВ.  

Грунти та 

надра 

 Земельний фонд Львівської області складає 2183,1 

тис.га, з яких 1290,736 тис.га (59,1%) зайнято 

сільськогосподарськими угіддями, з них 805,7 тис.га – 

рілля, 0,7 тис.га – перелоги, 23 тис.га - багаторічні 

насадження, 445,5 тис.га – сінокоси та пасовища. Третину 

території області – 694,7 тис.га (31,8%) займають ліси та 

лісовкриті площі. За ступенем кислотності переважають 

землі з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рНсол. 

6,1-7,0). Площа кислих ґрунтів (рНсол. <5,5) становить 

21,5% обстежених земель. Середньозважений показник 
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кислотності ґрунтів становить 6,3 одиниці. Вміст гумусу 

(органічної речовини) коливається від дуже низького 

(<1,1%) до дуже високого (>5,0%). Переважають ґрунти з 

середнім (2,1-3,0%) вмістом. Вміст солей важких металів 

у ґрунтах не перевищує ГДК. Щільність забруднення 

обстежених земель радіонуклідами цезію-137 є 

однорідною і знаходиться в межах до 1,0 Кі/км². 

Перевищень вмісту радіонуклідів не виявлено. 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров’я населення 

 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, 

та план заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.09.2018  № 733, що визначає цілі державної 

регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на 

досягнення зазначених цілей, а також передбачають узгодженість державної 

регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток. 

На виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 

та відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» Мінрегіоном разом з іншими заінтересованими органами 

здійснюється підготовка проєкту Державної стратегії регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки. За результатами аналізу соціально-економічного розвитку 

регіонів сформовано три стратегічні цілі, на досягнення яких 

спрямовуватиметься Стратегія: формування згуртованої країни в 

соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах; 

підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; ефективне 

людиноцентричне багаторівневе врядування. 

Згідно з дослідженнями українських вчених, найбільшу шкоду 

навколишньому середовищу спричиняють транспорт, промисловість, 

енергетика та сільське господарство. Тому питання про впровадження 

природозберігаючих технологій у цих сферах життєдіяльності стоїть 

особливо гостро. 

Для України агропромисловий комплекс має велике значення тому, що 

він репрезентує собою одну з найбільших галузей національної економіки -

сільське господарство як вид господарської діяльності з виробництва 

незамінної продукції, що пов'язана з біологічними процесами її вирощування 

і призначена для споживання в сирому і переробленому вигляді та для 

використання на нехарчові цілі. 

Кам'янка-Бузький район є агропромисловим районом. Сільське 

господарство району спеціалізується на вирощуванні зернових культур 

(ячмінь, пшениця), вирощуванні цукрового буряка і льону, а також на 

виробництві молока і м'яса. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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Продукція сільського господарства  

у сільськогосподарських підприємствах, тис. грн, 2018 

 

 
 

 

У Львівській області виконуються наступні програми: 

 

1. Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-

2020 роки; 

2. Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області 

на 2009-2020 роки; 

3. Програма моніторингу природного довкілля Львівської області 2011-

2015 роки і на перспективу до 2020 року. 
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 Згідно чинного законодавства України стратегічна екологічна оцінка 

(СЕО) здійснюється на етапі стратегічного планування, а оцінка впливу на 

довкілля (ОВД) - на етапі планування конкретної діяльності. 

Для деяких об’єктів планованої діяльності проводиться оцінка впливу на 

довкілля. Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) згідно європейського 

підходу, перенесеного до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є 

процедурою, за допомогою якої вплив на довкілля планованої діяльності, 

враховується компетентним органом під час прийняття рішення про 

погодження такої діяльності. ОВД – це процедура, яку проводять 

компетентні органи, яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її 

суб’єктів. Сумлінне проведення цієї процедури у процесі прийняття рішень 

про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на 

довкілля, має своїм наслідком досягнення очікуваної мети – запобігання 

шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. 

Висновок з ОВД  є документом дозвільного характеру, яким виходячи з 

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та 

масштабів такого впливу, характеру, інтенсивності і складності, ймовірності, 

очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу 

(включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, 

транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, 

постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення впливу на довкілля, обґрунтовує недопустимість провадження 

планованої діяльності або визначає її допустимість та екологічні умови її 

провадження. 
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6. Опис наслідків для довкілля 

 

Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

детального плану території реконструкції комплексу нежитлових будівель 

під зерновий елеватор із складськими та допоміжними приміщеннями з 

відведенням земельної ділянки по вулиці Механізаторів, 25  в селі Сапіжанка 

Кам'янка-Бузького району Львівської області (в межах населеного пункту) 

визначено перелік основних наявних та потенційних екологічних проблем 

території  опрацювання, що матимуть вплив на наслідки для довкілля від 

виконання документу державного планування: 

 

Екологічна сфера Екологічна проблема 

Атмосферне повітря Забруднення  атмосферного повітря 

автотранспортом. 

Промислове забруднення 

атмосферного повітря. 

Водні ресурси Забруднення місцевих водойм. 

Здоров’я населення Якість питної води. 

 Вплив забрудненого повітря на 

здоров’я населення. 

Поводження з відходами Відсутність роздільного збору ТПВ. 

Локальні несанкціоновані 

сміттєзвалища. 

Грунти та надра Забруднення грунтів хімічними 

речовинами. 

Забруднення грунтів відходами 

виробництва.  

 

 

Атмосферне повітря:  

 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення (т) 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кам`янка-Бузький район   

  Викиди забруднюючих 
речовин - усього 

49438 42528 38333 41346 45467 50380 44611 32879 

  Діоксид сірки 35453 31524 29923 31151 35450 38558 32530 23704 

  Оксид вуглецю 367 337 350 394 396 458 450 404 

  Діоксид азоту 3945 3485 3150 3755 3772 4490 4443 3951 

  Метан 860 890 470 554 348 334 633 435 

  Неметанові леткі 12 13 15 376 411 477 459 400 
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органічні сполуки 

  Сажа 0 0 0 0 0 - - - 

  Інші 8801 6279 4425 5116 5090 6063 6096 3985 

  У розрахунку на 1 кв.км 57,0 49,0 44,2 47,6 52,4 58,0 51,4 37,9 

  У розрахунку на 1 особу, 
кг 

861,4 741,6 669,0 721,6 794,6 878,9 776,8 572,5 

 

Стаціонарне джерело забруднення атмосфери — підприємство, цех, 

агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові 

координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин 

в атмосферу. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу. 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення (т) 

  
Львівська область 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Викиди забруднюючих 

речовин 113202 129379 130738 121412 100204 102397 103106 109107 106742 

Метали та їх сполуки 35 33 33 24 21 31 28 35 33 

Метан 54491 64702 65943 63240 48316 46027 43185 43205 48529 

Неметанові леткі органічні 

сполуки 3481 2601 1736 1678 1665 2364 2519 2794 2352 

Оксид вуглецю 5498 4946 5203 5683 5793 7982 6670 5394 5335 

Діоксид та інші сполуки сірки 32345 38919 38815 34973 31887 32505 36790 40253 34847 

  діоксид сірки 31582 38331 38622 34776 31844 32473 36651 39833 34718 

Сполуки азоту 6518 6444 7508 7070 6154 6532 6824 8986 7177 

  діоксид азоту 5867 6226 7255 6798 5976 6223 6437 6805 6614 

  оксид азоту 150 156 178 168 86 126 118 144 159 

Речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок 10827 11730 11497 8741 6364 6952 7077 8428 8437 

У розрахунку на 1 кв.км 5.2 5.9 6.0 5.6 4.6 4.7 4.7 5.0 4.9 

У розрахунку на 1 особу, кг 44.4 50.9 51.5 47.8 39.5 40.4 40.7 43.1 42.3 

Крім того, викиди діоксиду 
вуглецю, тис. т 2205.4 3050.1 3686.5 3856.8 3356.4 3399.3 3478.0 3886.3 3854.6 

 

Транспортно-дорожний комплекс – одне з найпотужніших джерел 

забруднення навколишнього середовища. Гази, які виділяються внаслідок 

спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200 

найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Нафтопродукти, 

залишки від стертих шин та гальмівних колодок, сипкі і пилові вантажі, 

хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, забруднюють 

придорожні смуги та водні об’єкти. 

Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто 

шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний 

транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення 
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повітря поблизу автодоріг. Відпрацьовані гази двигунів автомобілів містять 

висококонцентровані токсичні компоненти, що є основними забруднювачами 

атмосфери. Час, протягом якого шкідливі речовини природним чином 

зберігаються в атмосфері, оцінюється від десяти діб до півроку. 

На даний час транспортне обслуговування територій ДПТ здійснюється 

з існуючої вулиці Механізаторів. Ділянки проєктування прилягають до 

існуючої сформованої місцевої вуличної мережі. Проєктом передбачено 

влаштування заїзду до ділянки проєктування (А) та ділянки проєктування (Б) 

з існуючої вулиці Механізаторів.  

 Рух по існуючих вулицях передбачений легковим та вантажним 

автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, обробки 

городів, доступ пожежних машин тощо). 

 Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної 

доступності від території опрацювання. 

 

Водні ресурси: 

  

Щодо формування якості води у світі, що визначає безпеку 

водокористування, то  зберігається тенденція в бік її погіршення.   Щороку 

фактично близько 3,5 мільйонів випадків смертей пов’язують з неякісним 

водопостачанням у звязку з недотриманням правил гігієни. 

Система питно-господарського водопостачання ґрунтується на 

переважному використанні незахищених від техногенного забруднення 

поверхневих вод. Як результат питне водопостачання  у Львівській  області 

на 80 % забезпечується з поверхневих джерел, а в окремих регіонах майже на 

100 % (Г.Гринчишин). 

Проблема якості води з кожним роком ускладнюється. Практично всі 

поверхневі джерела водопостачання Львівщини впродовж останніх 

десятиліть інтенсивно забруднюються. 

Природними джерелами забруднення  річок є ерозія ґрунтів, мертва 

флора та фауна, антропогенними – речовини, що надходять до водних 

об’єктів в процесі діяльності людини. Великі площі сільськогосподарських 

угідь піддаються впливу різних обробок пестицидами і добривами, 

збільшуються території смітників. Багато промислових підприємств 

скидають стічні води прямо в річки. Стоки з полів також надходять у річки й 

канали. Забруднюються і підземні води – найважливіший резервуар прісних 

вод. 

Поживні речовини (азот амонійний, азот нітритів, азот нітратів, фосфор 

фосфатів, загальний фосфор) надходять від точкових джерел забруднення, 

сільського господарства і дифузних джерел (поверхневого стоку). 

Збільшення вмісту нітритів і нітратів у поверхневих і підземних водах веде 

до забруднення питної води і до розвитку деяких захворювань. Дифузні 

джерела частково природного та антропогенного походження (переважно 

сільське господарство). 
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Органічні речовини (розчинений кисень О2), біохімічне споживання 

кисню (БСК), перманганатна окиснюваність (ПО), хімічне споживання кисню 

(БО) надходять через природні та антропогенні джерела забруднення. 

Особливо концентрація органічних речовин збільшується в літній меженний 

період. 

До пріоритетних речовин відносяться нафтопродукти, пестициди 

(ядохімікати), синтетичні детергенти (миючі засоби), феноли. Вони 

надходять у водойми з відходами промисловості, побутовими і 

сільськогосподарськими стічними водами. 

 

Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (млн куб. м) 

 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кам`янка-Бузький район   

  Водовідведення у 
поверхневі водні об`єкти 

1,4 1,4 1,3 0,5 1,1 0,5 0,9 0,5 

    забруднені зворотні 
води 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 

    нормативно очищені 
води 

0,9 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Водопостачання проєктованих будівель на території проєктованої 

ділянки (А) для господарсько-питних потреб першочергово передбачається 

від проєктованої свердловини на території проєктованої ділянки. 

Водопостачання проєктованих будівель на території проєктованої ділянки (Б) 

для господарсько-питних потреб першочергово передбачається від існуючої 

водонапірної башти, що знаходиться на території проєктованої ділянки, 

згідно технічних умов експлуатаційних служб. Всі інші питання 

водопостачання вирішуватимуться на наступних етапах проєктування. 

 Враховуючи визначені терміни будівництва передбачається 

господарсько-побутову каналізацію вирішити у варіантах: 

1. влаштування на ділянці проєктування місцевих очисних споруд 

повного біологічного очищення господарсько-побутових стоків з 

випуском у фільтруючу траншею чи колодязь (обсяги стоків 

становитимуть до 25 куб. м на добу). Враховуючи малі обсяги стоків 

від реконструйованої будівлі та проєктованих будівель на території 

ДПТ, фактори реальності здійснення забудови, такий варіант 

каналізування є реальним і перспективним; 

2. влаштування в межах території опрацювання централізованої 

каналізації з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях 

проїзду і підключенням до централізованої каналізаційної мережі 

згідно технічних умов експлуатуючої служби. 

 Проєктом ДПТ прийнято перший варіант, другий – як основний варіант 

на пеpспективу. 
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 Для повного очищення і знезараження стічних вод у кількості до 25 

куб. м на добу  проєктується установка системи повної біологічної очистки 

стічних вод «BIOTAL». Розміщення даної очисної споруди передбачається у 

східній частині проєктованої ділянки. Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) 

згідно висновку державної сантарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

07/25540 від 25.06.04 р. для установки «Біотал» продуктивністю 30 до 200 

м³/добу становить 25 м. 

 Відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, 

враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати відкритою 

водовідвідною системою. Відведення атмосферних вод від будівель 

забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.  

 Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими 

забруднюючими речовинами на території проєктування немає. 

 

Здоров’я населення: 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, хімічне і 

біологічне забруднення повітря, води, ґрунтів, шум, антропогенні зміна 

клімату та зміна екосистем є одними з чинників, які безпосередньо 

впливають на стан здоров’я людини. Це закономірно, адже вживаючи 

забруднену воду, споживаючи продукти, вирощені на забруднених землях, 

щодня вдихаючи забруднене повітря, людина отримує дози різноманітних 

небезпечних речовин, які накопичуються та негативно впливають на її 

організм.  

 

Захворюваність населення за класами хворіб (тисяч випадків) 

  
Львівська область 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість уперше зареєстрованих випадків 

захворювань 2130 2104 2080 2063 2016 1996 2005 1934 ... 

  Новоутворення 20 20 24 29 25 24 23 23 ... 

  хвороби нервової системи 59 60 60 58 61 63 63 61 ... 

  хвороби системи кровообігу 135 135 131 128 112 113 109 105 ... 

  хвороби органів дихання 1064 1043 1012 996 1005 995 1030 986 ... 

  хвороби шкіри та підшкірної клітковини 122 125 129 138 127 128 117 117 ... 

  хвороби кістково-м`язової системи і 

сполучної тканини 102 98 102 99 95 93 93 90 ... 

  хвороби сечостатевої системи 111 111 110 110 106 105 101 102 ... 

  уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації та хромосомні порушення 2 2 2 2 2 2 2 2 ... 

  травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин 81 77 77 75 70 65 67 65 ... 

Примітки:  
За даними Департаменту охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації.  
 
Клас хворіб 
  хвороби нервової системи 
Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999р., з класу хвороб нервової системи й органів чуття вилучені та сформовані в 
окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка. 
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Захворюваність населення на окремі види хворіб (осіб) 

  
Львівська область 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВІЛ-інфіковані                   

  кількість хворих з діагнозом, 

встановленим уперше 326 300 228 209 306 265 314 215 219 

  кількість хворих, які 
перебували на обліку на кінець 

року 1351 1493 1630 1783 1921 2075 2251 2403 2482 

СНІД                   

  кількість хворих з діагнозом, 

встановленим уперше 153 193 165 209 184 189 176 245 299 

  кількість хворих, які 

перебували на обліку на кінець 

року 413 523 603 710 809 918 1012 1170 1345 

Злоякісні новоутворення                   

  кількість хворих з діагнозом, 

встановленим уперше 7928 8022 8231 8307 8438 8551 8618 8656 8799 

  кількість хворих, які 
перебували на обліку на кінець 

року 51013 52965 55479 57424 59725 62493 64644 67645 69202 

Активний туберкульоз                   

  кількість хворих з діагнозом, 

встановленим уперше 1678 1630 1680 1636 1659 1509 1557 1356 1304 

  кількість хворих, які 

перебували на обліку на кінець 

року 4948 4272 3245 2491 2151 1859 1751 1421 1331 

Алкоголізм і алкогольні психози                   

  кількість хворих з діагнозом, 

встановленим уперше 2402 2100 1882 2021 1960 1819 1630 1598 ... 

  кількість хворих, які 
перебували на обліку на кінець 

року 34732 34689 34916 35301 35749 36193 36360 36563 ... 

Примітки:  
За даними Департаменту охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації.  
 
Хвороби 
Активний туберкульоз 
З 2004 року скорочення кількості хворих на активний туберкульоз, які перебували на обліку, пов`язане з рішенням 
МОЗ України про перегляд контингентів осіб, що підлягяють диспансерному нагляду. 

 

Кількість живонароджених, померлих і природний 
приріст (скорочення) населення 

 
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кам`янка-Бузький район   

  Обидві статі, осіб   

    Міська та сільська 
місцевості 

  

      Живонароджені 746 733 758 744 708 695 619 567 

      Померлі 821 823 805 855 861 805 806 855 
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      Природний приріст, 
скорочення (-) 

-75 -90 -47 -111 -153 -110 -187 -288 

     міська місцевість   

      Живонароджені 315 293 301 314 282 286 245 202 

      Померлі 257 272 277 289 281 258 240 293 

      Природний приріст, 
скорочення (-) 

58 21 24 25 1 28 5 -91 

     сільська місцевість   

      Живонароджені 431 440 457 430 426 409 374 365 

      Померлі 564 551 528 566 580 547 566 562 

      Природний приріст, 
скорочення (-) 

-133 -111 -71 -136 -154 -138 -192 -197 

 
За даними http://ecoprostir.com/ Україна посідає четверте місце серед 

країн Європи за кількістю смертей через забруднення довкілля. Про це 

йдеться у звіті Глобального альянсу з питань здоров’я та забруднення. Для 

звіту було використано останні актуальні дані – за 2017 рік. Згідно з ними, 

забруднення довкілля є головним чинником передчасних смертей у світі. У 

2017 році через екологічні негаразди загинуло 8,3 мільйона людей, тобто 

кожен сьомий передчасно померлий. Забруднення вбиває втричі більше 

людей, ніж СНІД, туберкульоз і малярія разом узяті, а також у 15 разів 

більше людей, ніж війни. 

Для забезпечення екологічної безпеки в зонах індустріалізації виникає 

необхідність здійснення постійного контролю та оцінки якості питної води, 

рослинницької та тваринницької продукції, стану здоров'я населення. 

 

Поводження з відходами: 

Станом на сьогодні спостерігається загальне погіршення екологічної 

ситуації та виснаження природно-ресурсного потенціалу. Соціально-

економічна розбалансованість та негативні зміни у довкіллі вимагають 

наукового обґрунтування пріоритетів подальшого розвитку. Серед таких 

першочергових завдань домінуючим є формування нових концептуальних 

підходів до забезпечення ефективного використання вторинних ресурсів та 

охорони навколишнього середовища.  

Невирішеною екологічною проблемою в Україні залишається санітарне 

очищення міст та інших поселень від шкідливих побутових відходів і їх 

утилізація. Щорічно їх накопичується близько 1,5–2 млрд. тонн, і лише 10–

15% від цієї кількості використовується в якості вторинних матеріальних 

ресурсів. Інша частина складується та нагромаджується на звалищах, площа 

яких сягає понад 160 тис. га.  

Полігони для захоронення твердих побутових відходів мають термін 

http://ecoprostir.com/
http://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12_18_2019.pdf
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використання близько 30 років, нині вони заповнені в середньому на 90% або 

повністю вичерпали свій ресурс. Відсутні спеціалізовані полігони за видами 

відходів, що призводить до складування як промислових, так і побутових 

відходів без сортування на полігонах, переводячи їх в ранг екологічно 

небезпечних об’єктів. Нині ще не повністю вирішена проблема, пов’язана зі 

збиранням, сортуванням і переробкою використаної тари й упаковки, інших 

елементів твердих побутових відходів у курортно-рекреаційній сфері. 

Фахівці акцентують увагу на необхідності поетапного вирішення цього 

питання, затвердження нормативної документації щодо маркування 

полімерної тари та впровадження його на промисловому рівні, що дало б 

змогу ідентифікувати полімерні відходи й одержувати якіснішу вторинну 

сировину.  

 
Утворення та поводження  

з відходами I-IV класів небезпеки (т) 
 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кам`янка-Бузький 
район 

  

  Утворилось 277673 236691 236514 311107 332646 369870 291193 291311 

  Отримано зі 
сторони 

- 651 225 114 - 5 130 37927 

  Утилізовано 16692 15500 20000 13725 90991 259586 17821 30100 

  Спалено 16178 21476 25610 31010 31000 31000 31000 71578 

  Передано на 
сторону 

19044 4195 10936 10593 21157 28026 21969 17864 

  Видалено у 
спеціально 
відведені місця та 
об`єкти 

225618 196283 180211 255833 189571 51293 220334 209338 

  Видалено у місця 
неорганізованого 
зберігання 

- - - - - - - - 

  Накопичено 
протягом 
експлуатації, у 
місцях видалення 
відходів 

10676789 10872960 11053088 11308921 11498492 11549750 11770118 11979457 

 

Наявні сміттєзвалища відповідають чинним нормативам щодо 

екологічно безпечного захоронення або утилізації і є джерелами забруднення 

усіх компонентів довкілля регіону: атмосферного повітря, ґрунтів, 

поверхневих та підземних вод. Для ефективної оцінки їхнього впливу на 

довкілля, моделювання і прогнозування екологічної ситуації необхідно 

створити кадастр усіх місць накопичення небезпечних відходів з даними про 

локалізацію, приналежність, період існування, об’єми і класи небезпечних 
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речовин, можливості утилізації або перезахоронення. В останні роки ситуація 

зрушилася в позитивний бік, оскільки центральна і місцева влади, за 

фінансової підтримки ЄС, розпочала вивезення й утилізацію особливо 

небезпечних і токсичних відходів з прикордонних регіонів. 
 

Ґрунти та надра: 

 

Найістотнішими причинами погіршення якості земельних ресурсів в 

Україні є:  

1) вторинне засолення ґрунтів;  

2) підтоплення та висушування земель;  

3) антропогенно-техногенне забруднення ґрунтів. 

Реакція ґрунтового розчину – важливий показник родючості ґрунтів, 

який істотно впливає на ріст і розвиток рослин та активність 

мікробіологічних хімічних, біохімічних процесів. Від реакції ґрунту значною 

мірою залежить засвоєння рослинами поживних речовин ґрунту і добрив, 

мінералізація органічної речовини, ефективність внесених добрив, 

урожайність сільськогосподарських культур та його якість. Основною 

причиною підкислення ґрунтового розчину є відсутність заходів з хімічної 

меліорації земель та вирощування рослинницької продукції виключно за 

рахунок поживних речовин мінеральних добрив. Крім того, більшість ґрунтів 

Львівщини за своїм складом і властивостями на генетичному рівні схильні до 

підкислення. 

Гумус є найважливішою складовою ґрунту та визначальним 

показником його родючості. Гумус активізує біохімічні й фізіологічні 

процеси, посилює обмін речовин і загальний енергетичний рівень процесів у 

рослинному організмі, сприяє посиленому надходженню в нього елементів 

живлення, що в кінцевому підсумку супроводжується підвищенням урожаю 

та поліпшенням його якості. Гумусний стан ґрунтів – матриця, яка визначає 

всі їхні властивості, в тому числі і всі ґрунтові режими. Тому вміст гумусу в 

ґрунті є інтегральним показником рівня його потенційної і ефективної 

родючості. Поліпшення гумусного стану ґрунтів є генеральним напрямком їх 

родючості та підвищення екологічної стабільності агроландшафтів.  

В результаті проведеного аналітичного контролю ґрунтів в межах 

санітарно-захисних зон та в місцях накопичення відходів підприємств 

Львівської області слід зазначити, що забруднювачами земельних ресурсів є 

в основному промислові відходи та накопичувачі побутових відходів 

(сміттєзвалища, мулові майданчики). 

Аналізів ґрунтів з точки зору оцінки якості навколишнього середовища 

– це кількісне визначення шкідливого (надлишкового) вмісту шкідливих 

елементів та ступінь забруднення ґрунту, тобто потрапляння в нього різних 

хімічних речовин, токсикантів, відходів сільськогосподарського і 

промислового виробництва. Програмою агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення передбачено дослідження ґрунтів на 
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вміст солей важких металів, залишкових кількостей пестицидів (ЗКП), 

зокрема, ДДТ і його метаболітів та ізомерів ГХЦГ. Ґрунт є основним 

джерелом їх надходження в продукти харчування, а через них і в організм 

людини. У багатьох випадках важкі метали містяться у ґрунтах в незначних 

кількостях і не є шкідливими. Проте, концентрація їх у ґрунті може 

збільшуватись за рахунок викидів вихлопних газів транспортними засобами, 

внесення фосфорних та органічних добрив, застосування пестицидів та інших 

агрохімікатів. Стійкість ґрунтів до забруднення важкими металами різна і 

залежить від їх буферності. Ґрунти з високою адсорбційною здатністю і 

відповідно, високим вмістом глини, а також органічної речовини можуть 

утримувати ці елементи, особливо у верхніх горизонтах.  

Порушення (руйнування) ґрунтів — складний комплекс антропогенних 

і природних процесів зміни фізико-хімічних і механічних характеристик 

ґрунту. Як правило, першою причиною порушення ґрунтів е процеси, 

ініційовані діяльністю людини (це, наприклад, механічна обробка ґрунтів, 

трансформація шарів землі в будівництві, переущільнення ґрунтів унаслідок 

діяльності транспорту, випасання худоби, зрошення або інші зміни режиму 

ґрунтових і поверхневих вод, забруднення ґрунтів та ін.). Результати цих 

первинних змін можуть багаторазово посилюватися під впливом природних 

чинників, наприклад, вітру, дощових потоків тощо. Ерозія ґрунтів — це 

процес захоплення часток ґрунту та їх виношування водою або вітром, а 

також процес руйнування верхніх, найродючіших шарів ґрунту.  

За результатами агрохімічної паспортизації ґрунтів земель 

сільськогосподарського призначення концентрації найбільш екологічно 

небезпечних хімічних елементів (свинець, кадмій, ртуть, мідь, цинк) в 

основному знаходяться на рівні їхніх фонових значень. На відміну від даних 

щодо високих рівнів забруднення ґрунтів (5-15 ГДК) у промислових містах і 

промзонах підприємств, у ґрунтах земель сільськогосподарського 

призначення незначне перевищення ГДК важких металів зустрічаються лише 

на угіддях, що безпосередньо прилеглі до цих об’єктів. Однак для оцінки 

небезпеки забруднення ґрунтів земель сільськогосподарського призначення 

більше значення мають не абсолютні концентрації в них важких металів, а їх 

накопичення у рослинницькій і тваринницький продукції (ДУ «Інститут 

охорони грунтів України»). 

 

Транскордонний вплив: 

 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, - відсутні. 
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7. Заходи, що передбачені для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документу державного планування 

 

За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень 

розвитку за принципами збереження і раціонального використання 

земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів 

екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням 

потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, 

встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення 

джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам  встановлено, що на 

проєктованій території відсутні особливо цінні землі  і зелені насадження, 

залягання корисних копалин, а також немає поблизу об’єктів заповідних 

територій. 

 Проєктом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що 

можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці 

ДПТ. Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. 

Замощення вулиць, проїздів і паркінгів - асфальтобетон і фігурні елементи 

мощення (ФЕМ), пішохідної частини - ФЕМ. Для забезпечення пожежної 

безпеки проєктованої забудови на території проєктованої ділянки (А) та 

ділянки (Б) містобудівною документацією на першу чергу передбачається 

використання існуючого пожежного депо м. Кам’янка-Бузька, допоки не 

буде влаштовано пожежне депо, яке запроєктоване по вулиці Володимира 

Великого згідно генерального плану. Також для потреб пожежогасіння 

передбачено резервуари запасу води на територіях проєктованих ділянок та 

пожежні водойми на території проєктованої ділянки (Б). 

 В межах детального плану знаходяться виробничі та складські будівлі 

IV та V класу шкідливості. Згідно ДСП №173 від 19.06.96 року від 

виробничих будівель V класу шкідливості встановлюється санітарно-захисна 

зона 50 м та від виробничих будівель IV класу шкідливості встановлюється 

санітарно-захисна зона 100 м.  Інші промислові складські та комунальні 

об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний 

стан навколишнього середовища відсутні. 

 Відомості щодо розміщення об’єктів у межах зон охорони пам’яток 

культурної спадщини – відсутні. 

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкту 

на інші держави відсутній. 

 

Комплексний благоустрій та озеленення територій: 

 

 При проєктуванні даного ДПТ передбачено благоустрій території, 

зокрема благоустрій проїздів та доріжок. Обов’язковий перелік елементів 

благоустрою повинен відповідати вимогам пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-

5:2011 «Благоустрій територій». 
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Інженерна підготовка та інженерний захист території: 

 

 Інженерна підготовка території виконується з метою покращення 

санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне 

планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення. 

 Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити 

комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та 

лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному 

плануванню.  

 Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху 

транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) 

з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення 

земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму 

ґрунтових вод. 

Детальним планом території також передбачається приведення до 

нормативних показників існуючих та проєктованих вулиць. 

 

Містобудівні умови та обмеження: 

 межі ділянки проєктування та сусідніх землекористувачів; 

 охоронна зона від лінії електропередач низької напруги 0,4 кВ – 2 м; 

 охоронна зона від лінії електропередач низької напруги 10 кВ – 10 м; 

 охоронна зона від кабелю зв’язку – 2 м; 

 прибережна захисна смуга канави – 5 м; 

 перший пояс зони санітарної охорони водонапірної башти – 15 м; 

 перший пояс зони санітарної охорони свердловини – 30 м; 

 санітарно-захисна зона від існуючих виробничих та складських 

будівель V класу шкідливості - 50  м; 

 санітарно-захисна зона від проєктованої території (А) V класу 

шкідливості  – 50 м; 

 санітарно-захисна зона від проєктованої території (Б) IV класу 

шкідливості  – 100  м; 

 санітарно-захисна зона від залізниці – 100 м; 

 червоні лінії вулиці - 15 м. 
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8. Обгрунтування вибору оправданих альтернатив  

 

Альтернатива Переваги Недоліки 

Затвердження 

ДПТ;   

провадження 

планованої 

діяльності 

Промисловий розвиток, 

економічне зростання, 

соціально відповідальне 

партнерство. 

Втручання людини в 

природні процеси в 

біосфері, що викликатиме 

небажані для екосистем 

антропогенні зміни. 

Відмова від 

затвердження 

ДПТ; 

відмова від 

провадження 

планованої 

діяльності 

Відмова від 

провадження планованої 

діяльності не призведе 

до змін (як негативних, 

так і позитивних) стану 

компонентів довкілля.  

Втрата фактора соціально-

економічного зростання 

території. Відсутність 

інвестицій у сучасні засоби 

виробництва, технологічні 

вдосконалення для   

мінімізації шкідливих 

впливів.  
Альтернативи 

іншого 

характеру 

відсутні з 

огляду на 

неможливість 

перенесення 

даного виду 

діяльності на 

іншу територію 

Техніко-економічні 

показники, приведені на 

стадії детального 

планування території, 

орієнтовні і можуть бути 

уточненні або змінені на 

наступних стадіях 

проєктування, для 

отримання 

містобудівних умов та 

обмежень, технічних 

умов, дозволів тощо. 

Ймовірність існування  

варіантів, що більше 

відповідають встановленим 

цілям екологічної політики 

на місцевому і 

регіональному рівні та  

краще сприяють 

досягненню сприятливого в 

санітарно-гігієнічному 

відношенні середовища та 

підвищують комфортність 

проживання населення. 

 

Черговість реалізації ДПТ: 

 затвердження ДПТ Дернівською сільською радою Кам’янка-

Бузького району; 

 розроблення та затвердження проєкту землеустрою у 

встановленому порядку; 

 проведення будівельних робіт у встановленому порядку; 

 облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування 

інженерної інфраструктури.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

9. Заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документу 

державного планування 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму 

офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених 

звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. 

 Моніторинг наслідків виконання детального плану території 

реконструкції комплексу нежитлових будівель під зерновий елеватор із 

складськими та допоміжними приміщеннями з відведенням земельної 

ділянки по вулиці Механізаторів, 25  в селі Сапіжанка Кам'янка-Бузького 

району Львівської області (в межах населеного пункту) - спостереження, 

збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про 

стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-

обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання 

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки - 

буде здійснюватись шляхом періодичного (не менше одного разу на рік) 

аналізу статистичних та інших даних щодо якості компонентів 

навколишнього природного середовища та показників захворюваності 

населення на територіях, прилеглих до ділянки, на яку розповсюджується дія 

документу державного планування. Метою моніторингу планованої 

діяльності є забезпечення ефективного та в повному обсязі впровадження  

заходів пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків, передбачених 

насамперед в сфері охорони навколишнього природного середовища; 

забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства. 

За визначенням П. К. Жолдак рівноважне природокористування має 

місце тоді, коли суспільство контролює всі сторони свого розвитку, 

намагаючись, щоб сукупне антропогенне навантаження на середовище не 

перевищувало самовідновлюваного потенціалу природних систем. 

Екологічний та соціальний багаторівневий моніторинг також 

передбачає своєчасне виявлення нових проблем,  можливих екологічних 

загроз та не передбачених раніше впливів. 

Результати моніторингу оприлюднюватимуться з метою забезпечення 

максимальної доступності для органів влади та громадськості.  

На підставі отриманих моніторингових результатів розроблятимуться 

рекомендації з коригування, покращення планованої діяльності. 
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