


2 
 

Зміст 

Вступ 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими 

документами державного планування .................................................................... 4 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) ....................................................................................... 6 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) .................... 14 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом ................................................................................. 26 

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

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, 

державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, 

а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа 

державного планування ......................................................................................... 39 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових 

(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і 

тимчасових, позитивних і негативних наслідків .................................................. 41 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування ................ 43 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка ........................... 45 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, утому числі для здоров’я 

населення …………………………………………………………………………………………………………..…………..……….47 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності) ......................................................................... 48 

11.  Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї 

частини, розраховане на широку аудиторію. ....................................................... 49 

  



3 
 

ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана 

з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних 

питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 

можливістьзосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої 

діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для 

запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного 

планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

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. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 

 
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється 

з метою визначення планувальної організації та 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.  

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 

стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про 

оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики 

України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної 

екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 

грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної 

екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та 

показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція 

екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є 

показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які 

пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків». 

Ділянка, на яку розроблені проектні рішення детального плану території, 

розташована на території с. Лука-Мелешківська Вінницької області.  

Цільове призначення земельних ділянок, які входять в межі розробленого 

детального плану території з кадастровими номерами 0520682800:02:011:0218, 

0520682800:02:011:0166 та 0520682800:02:011:0201 – код КВЦПЗ 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 

0520682803:02:011:0129 – код КВЦПЗ 03.07, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, категорія земель – землі громадської забудови. Цільове призначення земельної 

ділянки з кадастровим номером 0520682800:02:011:0195 – код КВЦПЗ 02.01, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

категорія земель – землі житлової забудови.  

Детальний план території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-

Мелешківська Вінницького району Вінницької області, розроблено по замовленню Лука-

Мелешківської сільської ради на підставі наступних матеріалів:  

1. Рішення 37 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 7 скликання від 22 травня 2020 року № 930 «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська»,  

2. Рішення 5 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 8 скликання від 27 січня 2021 року № 105 «Про внесення змін до 

рішення 37 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу на 
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розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська» від 22 травня 2020 року 

№ 930.  

3. Завдання на розроблення детального плану території ділянки для будівництва 

будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів 

та автозаправної станції у с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області. 

4. Викопіювання з Плану зонування с. Лука-Мелешківська Вінницького району 

Вінницької області з виділенням земельних ділянок, які належать громадянам Королю А.Я. 

та Філіппову А.В., кадастрові номери 0520682803:02:011:0129, 0520682803:02:011:0053, 

0520682800:02:011:0201, 0520682800:02:011:0166, 0520682800:02:011:0218, 

0520682800:02:011:0195, з метою розроблення містобудівної документації на місцевому 

рівні (М 1:5000).  

5. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

6. Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.  

7. Договори купівлі-продажу земельної ділянки. 

 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення 

детального плану території (ДПТ) та здійснення СЕО 

 

Детальний план території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-

Мелешківська Вінницького району Вінницької області розробляється з метою визначення 

територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих 

раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою 

оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та 

реконструкцію сільського поселення, кращі умови проживання та праці. 

З метою попереднього вивчення думки жителів села Лука-Мелешківська Вінницького 

району щодо детального плану території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-

Мелешківська Вінницького району Вінницької області будо складено Заяву про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме: 

- Газета «Подільська Зоря» №43 (8885) від 28 жовтня 2021 року.;  

- газета «Події, новини, факти Вінниччини» №43 від 03 листопада 2021 року. 

Також Заяву було розміщено на офіційному сайті Лука-Мелешківської сільської ради: 

http://lmotg.gov.ua/ 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії 

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

громадськості не надходило. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 

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

документ державного планування не буде затверджено (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

 

Поточний стан довкілля  

В адміністративному відношенні район робіт розташований в центральній частині 

Вінницької області, а ділянка робіт на південно-східній околиці м.Вінниця. 

В субмеридіональному напрямку район робіт перетинає залізнична дорога Київ-

Одеса, яка зв’язує м.Вінницю з великими центрами країни. Проходить залізнична колія 

Хмельницький-Умань, Вінниця-Гайсин. В тих же направленнях район робіт перетинають 

шосейні дороги загальнодержавного напрямку. Більш значні населенні пункти зв’язані між 

собою дорогами  обласного значення, мілкі – польовими дорогами. 

У Вінницькому районі працює 13 промислових підприємств, які об'єднані у дві 

галузі: в обробній працює — 11 підприємств, в добувній — 2. Найбільші з них: Українсько-

австрійське підприємство «Поділля ОБСТ»; ВАТ «Комбінат хлібопродуктів № 2»; 

Приватне підприємство виробнича фірма «Панда»; ЗАТ «Вінниця млин»; ЗАТ 

«Подільський цукор»; спільне Українсько-угорське підприємство «Анфол». 

Більшість підприємств є інноваційно активними, це сучасні, спрямовані на 

впровадження нових технологій виробництва. 

Район — аграрний, 95 % валового внутрішнього продукту становить виробництву і 

переробка сільськогосподарської продукції. Сільськогосподарські підприємства 

спеціалізуються у рослинництві на виробництві зерна і цукрового буряка, а у 

тваринництві м'яса і молока. У галузевій структурі сільського господарства рослинництво 

становить 75 %, тваринництво 25 %. Працює 85 фермерських господарств, площа 

сільгоспугідь, яку вони використовують, становить 4,3 тис. га. 

В прилеглих до м. Вінниця селах розвивається сільське господарство. Чорноземні 

ґрунти та помірний клімат дозволяють одержувати стійкі врожаї цукрових буряків, 

пшениці, соняшника, гречки, овочів. На цих роботах і в тваринництві зайнята значна частка 

сільського населення. 

Екологічна ситуація на території Вінницького району за період 2015-2020 років 

залишалась відносно стабільною. 

Обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в загальному по 

Вінницькому району з врахуванням викидів м. Вінниця у 2019 році були помірними: за 

даними статистичної звітності становили приблизно 4,0% від загально-обласних – 3892,6 

тонни, в т.ч. викиди по місту – 36,3. Щільність викидів на 1км2 території району в 

середньому 3,8 т, по місту – 36,3т. Показники нижчі від середніх по області (5,9 т/км2). 

Потужні стаціонарні джерела викидів, які можуть суттєво погіршити стан 

атмосферного повітря, на території місця здійснення планованої діяльності відсутні. 

Основним ресурсом села Лука-Мелешківська є землі сільськогосподарського 

призначення. Серед усіх категорій земель сільської ради вони займають найважливіше 

економічне значення і становлять 11571,71 га. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
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%9C%27%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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Лука-Мелешківська територіальна громада Вінницького району Вінницької області 

була створена 29 жовтня 2017 року шляхом об’єднання Лука-Мелешківської, Іванівської, 

Яришівської сільських рад, в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015року.  

25 жовтня 2020 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.20 №707-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Вінницької області» до складу Лука-Мелешківської територіальної 

громади увійшли 6 територіальних громад, утворених 13 населеними пунктами, з 

адміністративним центром громади - селом Лука-Мелешківська. 

 

Підприємництво та регуляторна політика 

 Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціальноекономічного 

розвитку. Малий та середній бізнес, як самостійний елемент ринкової економіки, істотно 

впливає на структуру перебудови в економіці, робить вагомий внесок у збільшення обсягів 

виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє 

економії та раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе середовище для 

розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечує стимулювання до інноваційних 

процесів та високоефективної праці.  

Станом на 20.12.2020 року на території населених пунктів об'єднаної громади 

здійснюють свою діяльність 494 суб’єктів малого та середнього підприємництва. На 

території Лука-Мелешківської територіальної громади має діяти Центр надання 

адміністративних послуг. Робота ЦНАП постійно удосконалюється і дозволяє спростити 

процедуру отримання замовниками адміністративних послуг, об’єднати в одному 

приміщенні усі муніципальні служби, протидіяти корупції, уникати використанню 

посередницьких послуг при отриманні адміністративних послуг, підвищити рівень 

задоволеності замовників якістю наданих адміністративних послуг. 

 

Розвиток аграрного сектору Основною спеціалізацією сільськогосподарських 

підприємств є вирощування зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка) 

та технічних культур (соняшник, соя, озимий ріпак, цукрові буряки).  
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Сільськогосподарську діяльність на території населених пунктів 

ЛукаМелешківської територіальної громади здійснюють ТОВ «Аграна Фрут Лука», ТОВ 

«Агробуг», ТОВ «Селищанське», ТОВ «Вінкомподілля», ФГ «Хлібодар АП», ФГ 

«Господар-С», ТОВ «Поділлялатінвест», ФГ «Максіма», ФГ «Надія М», ФГ «Зерно-А», які 

орендують та обробляють землі. ТОВ «Аграна Фрут Лука» займається вирощуванням 

фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів. Також на території 

сілької ради підприємством ТОВ «АВІС» видобуваються корисні копалини: питні підземні 

води із свердловин. Виробнича діяльність підприємства на території не здійснюється.  

Існуючі екологічні проблеми в ТГ зумовлені значним обсягом викидів в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин, наявністю накопичених за минулі роки заборонених і 

непридатних для використання засобів захисту рослин та відходів хімічного виробництва, 

відсутністю належної системи збирання, сортування і захоронення побутових відходів, 

скидом у водні об‘єкти та на рельєф місцевості забруднених стічних вод, високим рівнем 

розораності та ерозією земель. 

Основною проблемою громади є стихійні сміттєзвалища, які є головним джерелом 

забруднення навколишнього середовища. Сьогодні майже усі полігони потребують 

невідкладної санації та рекультивації. Має місце процес утворення стихійних звалищ 

побутових відходів, накопичення побутових відходів у виробничій та побутовій сферах є 

джерелом істотної екологічної небезпеки та соціальної напруги.  

Також серед найважливіших екологічних проблем – забруднення атмосфери 

викидами промислових підприємств та автотранспорту, забруднення гідросфери скидами 

стічних вод промислових підприємств і комунально-побутовими стічними водами. 

З метою покращення санітарного стану населених пунктів, підвищення культури 

населення в населених пунктах Лука-Мелешківська,Прибузьки, Тютьки, Іванівка, Цвіжин, 

Яришівка, Студениця, Лани здійснюється вивезення сміття ТОВ «Ековін», в населених 

пунктах Майдан-Чапельський, Парпурівці, Хижинці, Сокиринці здійснює вивезення сміття 

ФОП Кулик. Упродовж 2020 року ведеться активна робота по облаштуванню вуличного 

освітлення в населених пунктах.(підготовчі та проекті роботи). 

 

Клімат помірно-континентальний, сприятливий для вирощування багатьох с/г 

культур, з м‘якою зимою і теплим літом. Середня температура повітря найтеплішого місяця 

– липня +180С-200С, найхолоднішого – січня 40С-60С морозу. Переважає сонячна погода 

з помірною вологістю та слабкими вітрами. Середні річні суми опадів становлять 590-650 

мм. В холодний період року (листопад-березень ) випадає 155-205 мм, в теплий період року 

435-445 мм опадів. 

 

Корисні копалини. На території Лука-Мелешківської ТГ розвідані родовища дрібно 

зернистих і глинистих пісків балтського ярусу, суглинків для виробництва керамічної 

цегли. 

Регіон відзначається досить сприятливими умовами живлення і накопичення  

підземних вод завдяки кліматичним факторам і особливостям літологічного складу 

водовмісних порід. Значна розчленованість сучасної поверхні, а також невитриманість по 

площі водотривких порід сприяють підвищеному поверхневому і підземному стоку вод, що 

зумовлює інтенсивний водообмін у зоні дренуючого впливу місцевої річкової мережі. 

Основними умовами формування підземних вод в кристалічних породах є  ступінь 

їх тріщинуватості і стан тріщин. Утворення тріщинуватості залежить від цілого ряду 
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факторів: тектонічних порушень, петрографічного складу і віку порід, гіпсометричного 

положення, фізико-хімічних процесів, клімату та ін. 

Режим тріщинних вод в долинах річок і крупних балках природний, який 

відноситься до типу сезонного живлення з весняним і осіннім підняттями рівня. За 

багаторічний період спостережень в весняну і осінню пору за рахунок інтенсивної 

інфільтрації атмосферних опадів і скидання поверхневих вод із водосховищ підняття рівня 

становить від 0,5 до 1,5м. В межах вододільних ділянок рівні не схильні до сезонного 

коливання, тут спостерігаються плавні, незначні по амплітуді (до 0,2м) річні коливання.  

Тріщинні води широко використовуються для централізованого водопостачання 

населених пунктів, промислових підприємств, сільськогосподарських об’єктів. 

 

Водні ресурси. На території Лука-Мелешківської ТГ протікає річка Південний Буг з 

притоками, в т.ч. річка Чапля (найбільша притока на території громади). Крім того на 

території ТГ є запаси води підземної питної (законсервовані свердловини з розвіданими 

запасами питної води в екологічно чистій зоні поблизу міста Вінниця, на ділянці Бузька). 

На території громади є 64 ставки, площею 180,6 га. 

Південний Буг протікає в південно-західному напрямку в 0,5 км від Лука-

Мелешківського родовища питних підземних вод. За загальним характером Південний Буг 

є рівнинною річкою зі спокійною течією, з каньйоноподібними ділянками в місцях виходу 

кристалічних порід на денну поверхню. 

У 2016-2020 роках якість води малих річок області залишається стабільною і в 

цілому задовільною. Однак вода протягом року забруднена органічними сполуками. Таке 

забруднення виникає внаслідок потрапляння у водні об’єкти стоків з поверхні (побутові, 

сільськогосподарські), просочування в грунт нечистот з вигребів, звалищ відходів тощо. 

Основною проблемою збереження поверхневих вод у Вінницькому районі є дуже 

мала кількість побутових очисних споруд каналізації та значна кількість полів фільтрації та 

невеликих вигребів. Будівництво очисних споруд каналізації та каналізування населених 

пунктів є однією з найактуальніших проблем не лише району, а й області. 

Причиною забруднення поверхневих водойм також є недотримання режимів 

прибережно-захисних смуг. 

У Вінницькому районі зсувні процеси, що впливають на народно-господарські 

об’єкти, не виявлені. 
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Розміщення території земельних ділянок по відношенню до водного об’єкту 

 
 

Лісові ресурси на території громади знаходиться у віданні та на балансі ДП 

«Вінницький районний агроліс». Площа лісового фонду становить 1634,15 га. 

 

Флора, фауна та природне середовище існування  

Вінницька область розташована у межах лісостепової зони. Рослинність області 

характерна для лісостепу. Лісистість території складає 14,2%. Ліси належать до типу 

середньоєвропейських лісів. Лучні та болотні види більш характерні для півночі 

Вінниччини, а степові –для півдня. Лісистість території складає 14,2%. Ліси Вінниччини 

належать до типу середньоєвропейських лісів. До звичайних тутешніх дерев належать: дуб, 

ясен, липа, клен, явір, берест, осика, тополя, дика груша, дика яблуня, черемха, черешня та 

інші.  

Тваринний світ області є досить різноманітним. Найбільш поширеними 

фауністичними комплексами є лісовий, до якого входять тварини, що мешкають в лісах 

різного типу; чагарниковий фауністичний комплекс охоплює тварин, що заселяють 

чагарники по балках та узліссях; лучний фауністичний комплекс включає тварин, що 

живуть на відкритих і місцями зарослих чагарником ділянках; болотяний фауністичний 

комплекс включає окремі ділянки прибережних зон; степоагрогенний фауністичний 

комплекс включає види, що живуть на досить просторих степових ділянках, а також на 

полях, пасовищах і перелогах. 

В області дуже різноманітна фауна: водиться багато як лісових звірів (лосі, олені, 

зубри, дикі свині, бобри, вовки, лиси, кози, їжаки, борсуки, куниці, тхори, зайці), так і 

степових (гризуни) та водяних (норка, видра, бобер). Багато водяного, болотяного, лісового 

й степового птаства (дикі гуси й качки, чорногуз, чапля, журавель, голуби, перепелиця), 

бджоли в липових лісах, а в річках і озерах – розмаїття риби (короп, лящ, сом, щупак, 

карась).  

В результаті передбачуваної діяльності виключається попадання забруднюючих 

речовин до навколишнього природного середовища. 

Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу водозабору відсутні, а його 

експлуатація не вплине на водні і повітряні шляхи міграції птахів. 

У цілому, планована діяльність не надасть негативних впливів на рослинний і 

тваринний світ, а також на заповідні об'єкти району. В процесі роботи свердловин не буде 

мати місця вирубка зелених насаджень. 
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Геологічна будова. В геоморфологічному відношенні територія приурочена до 

Подільського плато, Дністровсько-Бузького водорозділу, Вінницької лісостепової зони, 

Подільської височини. В геоструктурному відношенні район розміщений в західній частині 

Українського кристалічного масиву. Масив складений кристалічними породами гранітів 

архею.  

Абсолютні відмітки в межах розроблення детального плану території змінюються 

від 315,16 до 313,77 м над рівнем Балтійського моря із ухилом у північному напрямку. 

Загальний перепад висот складає 1,39 метра. 

 

Характеристика географічного розташування земельної ділянки на території с. 

Лука-Мелешківська. Відомість про площу території, місце в системі розселення.  

Ділянка, на яку розроблені проектні рішення детального плану території, 

розташована на території с. Лука-Мелешківська.  

Цільове призначення земельних ділянок, які входять в межі розробленого 

детального плану території з кадастровими номерами 0520682800:02:011:0218, 

0520682800:02:011:0166 та 0520682800:02:011:0201 – код КВЦПЗ 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 

0520682803:02:011:0129 – код КВЦПЗ 03.07, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, категорія земель – землі громадської забудови. Цільове призначення земельної 

ділянки з кадастровим номером 0520682800:02:011:0195 – код КВЦПЗ 02.01, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

категорія земель – землі житлової забудови.  

При інженерному забезпеченні та вдосконаленні транспортної інфраструктури 

виникає необхідність будівництва будівель та споруд з технічного обслуговування і 

ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції, майданчиків для 

паркування транспортних засобів і збору сміття, стоянки велосипедів, очисних споруд, 

об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та виконання благоустрою.  

Загальна площа в межах розроблення детального плану території із включенням 

площі, що знаходиться в межах охоронних та санітарно-захисних зон складає 1,4254 га.  

Територія, що проектується, межує:  

- з північної сторони – землі Державного агентства автомобільних доріг України, 

територіальна автодорога Т-02-04 "Південний обхід м. Вінниці"; 

 - із східної сторони – ділянка приватної власності, для ведення особистого 

селянського господарства;  

- з південної сторони – ділянки приватної власності, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), 

проїзд; 

- із західної сторони – землі Державного агентства автомобільних доріг України, 

територіальна автодорога Т-02-12 "Вінниця-Шпиків-Комаргород" (Тиврівське шосе). 

 

Природні умови та інженерно - будівельна оцінка території. Кліматичні умови. 

Клімат району, до якого відноситься територія с. Лука-Мелешківська (включно 

земельні ділянки для будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту автомобілів 

та автозаправної станції) помірно-континентальний, характерний для правобережної 

лісостепової зони, помірно-теплий, вологий:  
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- кліматична зона – І;  

- нормативне снігове навантаження, Па – 1360;  

- нормативний вітровий тиск, Па – 470; 

 - розрахункова зимова температура – мінус 21 оС;  

- коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери – 200 Аі;  

- середня температура найбільш спекотного місяця складає – 24,6 оС;  

- середня температура найбільш холодного періоду складає – 10 оС;  

- тривалість опалювального періоду складає – 189 діб;  

- річна кількість опадів складає 480-590 мм; - швидкість вітру (за середніми 

багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5 % - 8-9 м/с;  

- глибина промерзання ґрунту дорівнює – 0,9 м.  

Протягом року переважають вітри північно-західного та західного направлення. 

Найбільша швидкість вітру у денний час. По даним гідрометеоцентру переважають вітри 

малих швидкостей. Територія сприятлива для всіх видів будівництва.  

 

 

Стан здоров’я населення 

В умовах проведення соціально-економічних реформ, несприятливої демографічної 

ситуації, погіршення стану здоров’я як дитячого так і дорослого населення, перед 

Держпродспоживслужбою та всіма зацікавленими структурами стоять невідкладні 

проблеми, що вимагають наукового обґрунтування і вирішення їх на сучасному рівні. 

Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення, тобто його 

депопуляція 

Важливим критерієм при оцінці екологічної ситуації є показник істотного 

погіршення здоров’я населення, під яким слід розуміти збільшення порушень здоров’я і 

появу специфічних захворювань, викликаних забрудненням навколишнього середовища, а 

також збільшення частоти зворотніх порушень здоров’я (неспецифічних захворювань, 

відхилень фізичного та нервово-психологічного розвитку, порушень чи погіршень 

проходження вагітності і пологів і т. і.), пов’язаних із забрудненням навколишнього 

середовища. В системі охорони здоров’я прийнято стан здоров’я населення оцінювати як 

сукупність критеріїв та показників пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища: 

атмосферного повітря, води і грунту.  

Структура захворюваності населення у Вінницькій області досить постійна. Як і 

раніше більше 60 % усіх зареєстрованих хвороб складають захворювання системи 

кровообігу, органів дихання, травлення, кістково-м’язової та ендокринної системи. 

Охорона здоров’я. Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості 

досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи 

стійкого розвитку.  

Тому пріоритетним у цій сфері є підвищення ефективності та якості роботи закладів 

охорони здоров’я, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань. 

 

Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення 

компонентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, що без провадження 
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планованої діяльності показники забрудненості довкілля швидше за все залишаться на рівні 

даних, наведених у даному розділі Звіту. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря без здійснення планованої діяльності не 

відбуватиметься. Погіршення радіаційного фону за базовим сценарієм не прогнозується. 

Гідрохімічний стан поверхневих вод значних змін не зазнає. 

У випадку, якщо документ державного планування не буде затверджено, цілі 

пов’язані з підвищенням соціально-економічний впливу обумовлені створенням нових 

робочих місць, надходженням коштів в бюджет, розвиток інфраструктури регіону досягнуті 

не будуть. У випадку, якщо документ державного планування не буде затверджено, 

показники стану здоров’я населення та рівні захворюваності залишаться без змін. 

 

Розвиток транспортної інфраструктури. Територія Лука-Мелешківської 

об’єднаної територіальної громади характеризується розгалудженою транспортною 

інфрастуктурою. Транспортна інфраструктура являється однією з базових галузей, 

ефективне функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення економічного 

розвитку громади. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень) 

 

Використання території та її технічний стан. Характеристика інженерної 

інфраструктури, транспорт, озеленення та планувальні обмеження.  

Ділянка, на яку розроблені проектні рішення детального плану території, 

розташована на території с. Лука-Мелешківська. 

Загальна площа в межах розроблення детального плану території із включенням 

площі, що знаходиться в межах охоронних та санітарно-захисних зон складає 1,4254 га. 

Генеральний план та план зонування с. Лука-Мелешківська Вінницького району 

Вінницької області розроблений «Вінницяагропроект» у 2016 році. Використання території 

здійснюється з урахуванням встановлених планувальних обмежень.  

Технічний стан території задовільний та підлягає вертикальному плануванню в ході 

проведення будівельно-монтажних робіт.  

В межах проектної території проходять наступні мережі: повітряна лінія 

електропередач 0,4 кВ, кабельна лінія електропередач 10 кВ, підземний газопровід низького 

тиску, кабельна лінія зв’язку.  

Транспортна інфраструктура на даній земельній ділянці відсутня. Зелені насадження 

представлені травами самосіянцями та невеликою кількістю дерев. 

 

 Розподіл територій за функціональним використанням. Розміщення та 

структура забудови (поверховість, щільність забудови та її обґрунтування).  

Територія земельних ділянок розташована з північно-східної сторони с. Лука-

Мелешківська. 

В об’ємах реалізації детального плану території планується здійснити:  

1. Нове будівництво станції технічного обслуговування з офісними: одноповерхова 

в плані прямокутної форми з розмірами 12,0х9,2 м; висота будівлі від середньої 

планувальної позначки землі до найвищої планувальної позначки – 8,0 м. Фундаменти – 

монолітні залізобетонні. Зовнішні та внутрішні стіни, перегородки виконуються з цегли. 

Перекриття – залізобетонні плити. Покриття - металопрофіль. Ступінь вогнестійкості – II.  

2. Нове будівництво станції технічного обслуговування: одноповерхова в плані 

прямокутної форми з розмірами 26,0х12,4 м; висота будівлі від середньої планувальної 

позначки землі до найвищої планувальної позначки – 6,0 м. Фундаменти – монолітні 

залізобетонні. Зовнішні та внутрішні стіни, перегородки виконуються з цегли. Перекриття 

– залізобетонні плити. Покриття - металопрофіль. Ступінь вогнестійкості – II.  

3. Нове будівництво офісного корпусу з магазином: двоповерхового в плані 

прямокутної форми з розмірами 15,0х7,0 м; висота будівлі від середньої планувальної 

позначки землі до найвищої планувальної позначки – 7,0 м. Фундаменти – збірні 

залізобетонні. Будівля з неповним каркасом. Зовнішні та внутрішні стіни, перегородки 

виконуються з червоної керамічної цегли. Перекриття – залізобетонні плити. Покриття 

мембранного типу з євроруберойду. Ступінь вогнестійкості – II.  

4. Нове будівництво автозаправної станції 1-ї категорії – мала, тип А згідно табл. 

10.9 ДБН Б.2.2-12:2019:  
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- одноповерхова операторна, в плані прямокутної форми з розмірами в осях 5,0х3,0 

м, висота будівлі від середньої планувальної позначки землі до найвищої планувальної 

позначки – 4,0 м, фундаменти – монолітні залізобетонні. Будівля з несучим металевим 

каркасом. Зовнішні огороджуючі конструкції виконуються з сендвіч-плит. Перекриття з 

металевих ферм. Покриття - металопрофіль. Ступінь вогнестійкості – IIIa;  

- заправний острівець під навісом на двох опорах з розміром покрівлі по осям 7,0х5,6 

м зі стального металопрокату;  

- паливно-роздавальні колонки (ПРК) з підземним двостінним резервуаром для 

дизелю об’ємом 10,0 м3, розміщення резервуару відносно ПРК – роздільне (традиційне) 

згідно табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019;  

- рекламно-інформаційна стела висотою 5,0 м, в якості фундаменту - арматурна 

обв'язка, залита бетоном, основна конструкція складається з металевого каркасу, 

опорядженого композитним матеріалом.  

5. Нове будівництво інженерних мереж та споруд: самопливної виробничої та 

побутової каналізації і каналізації поверхневих стічних вод, технічного водопроводу, 

газопроводу низького тиску, повітряної та кабельної лінії електропередач 0,4 кВ, очисних 

споруд побутової та виробничої каналізації і каналізації поверхневих стічних вод, 

пожежних резервуарів, водопровідних свердловин для технічних потреб.  

6. Облаштування майданчиків для паркування легкових транспортних засобів, 

велопарковок, контейнерів для збору твердих побутових відходів.  

7. Встановлення пожежних щитів (3 шт.) біля операторської, станцій технічного 

обслуговування. 

8. Благоустрій території, в тому числі озеленення та встановлення огорожі з 

воротами, в тому числі для проїзду пожежних автомобілів. Площа озеленення території 

складає 59,8 %.  

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будівель можуть коригуватись 

та уточняються на послідуючих етапах проектування, під час розроблення проектної 

документації на будівництво. 
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Витяг з Публічної кадастрової карти України 

 
 

Планувальні обмеження  

Система планувальних обмежень по території, на яку розробляється детальний план, 

представлені:  

1. Санітарний відступ від територіальної автодороги Т-02-04 "Південний обхід м. 

Вінниці" та Т-02-12 "Вінниця-Шпиків-Комаргород" - 50,0 м від краю земляного полотна 

обочини (п.5.25 ДСП-173-96).  

2. Через проектну територію проходить повітряна лінія електропередач 0,4 кВ з 

охоронною зоною 2,0 м від крайніх проводів в місцях їх найбільшого відхилення (п. 5 

Правил охорони електричних мереж). 

3. Через проектну територію проходить газопровід низького тиску з охоронною 

зоною 2,0 м з кожної сторони (додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019).  

4. Через проектну територію проходить кабельна лінія електропередач 10 кВ з 

охоронною зоною 0,6 м з кожної сторони (додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019).  

5. Через проектну територію проходить кабельна лінія зв’язку з охоронною зоною 

2,0 м з кожної сторони (додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019). 

 

Основні принципи планувально-просторової організації території.  

Беручи до уваги необхідність раціонального використання земельних ресурсів 

даним детальним планом території передбачається:  

- нове будівництво станції технічного обслуговування;  

- нове будівництво станції технічного обслуговування з офісними приміщеннями;  

- нове будівництво офісного корпусу з магазином;  

- нове будівництво автозаправної станції та операторної; 

 - нове будівництво водопровідних свердловин для технічних потреб;  

- нове будівництво двох груп пожежних резервуарів 2х100 м3 ;  

- встановлення очисних споруд побутових, виробничих та поверхневих стоків;  
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- встановлення рекламно-інформаційної стели;  

- влаштування майданчиків з контейнерами збору сміття;  

- виконання проїздів, під’їздів та майданчиків з твердого покриття (переважно – 

асфальтобетонного);  

- виконання благоустрою, озеленення території, розміщення місць для паркування 

легкового автотранспорту, для паркування велосипедів. 

Проектні рішення об’єкту враховують вільний доступ для усіх груп населення, в 

тому числі маломобільних. При цьому проектні рішення не обмежують умови 

життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будівель.  

Необхідність застосування спеціалізованих елементів, що враховують специфічні 

потреби осіб з інвалідністю, встановлюється завданням на проектування. Ширина 

пішохідних шляхів із зустрічними рухом повинна бути не менше 1,8 м. Повздовжній уклон 

пішохідних шляхів не повинен перевищувати 1:20 (5 %). Якщо уклон пішохідних доріжок 

або тротуарів перевищує 5 %, слід передбачати спеціальні пологі обхідні шляхи. На 

ділянках, де уклон пішохідних доріжок більше ніж 5%, необхідно влаштовувати зовнішні 

сходи і пандуси. 

 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видаються для 

розроблення проектної документації відділом містобудування та архітектури Вінницької 

районної державної адміністрації. 

1. Гранично допустима 

висота будівель 

Згідно з ДБН В.2.2-12:2019, а також Державних 

санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів (затверджено наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173) 

2. Максимально 

допустимий відсоток 

забудови земельної 

ділянки 

Розрахунковий відсоток забудови встановлюється з 

урахуванням санітарних та протипожежних вимог, меж 

сусідніх ділянок, будівель та споруд, інженерних 

комунікацій 

3. Відстані від об’єктів, які 

проектуються, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій» 

4. Планувальні обмеження - очисні споруди побутових стоків  

‒ санітарно-захисна зона 5,0 м;  

- очисні споруди виробничих стоків ‒ санітарнозахисна 

зона 5,0 м;  

- очисні споруди поверхневих стічних вод  

‒ санітарно-захисна зона 5,0 м;  

- автозаправна станція ‒ санітарно-захисна зона 50,0 м;  

- автозаправна станція ‒ межа протипожежної відстані 

до виробничих будівель 12,0 м, до житлових і 

громадських будівель 20,0 м;  

- територіальні автодороги Т-02-04 "Південний обхід м. 

Вінниці" та Т-02-12 "Вінниця-Шпиків-Комаргород" 

(Тиврівське шосе) ‒ санітарний відступ 50,0 м 

5. Мінімально допустимі 

відстані від об’єктів, які 

проектуються, до 

Згідно з розділом 15.2 ДБН В.2.2-12:2019, а також 

Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (затверджено наказом Міністерства 
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існуючих будівель та 

споруд 

охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 

173) 

6. Охоронні зони 

інженерних комунікацій 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

04.03.1997 р. № 209 «Про затвердження правил 

охорони електричних мереж»: повітряна лінія 

електропередач 0,4 кВ з охороною зоною 2,0 м з кожної 

сторони від крайніх проводів.  

Згідно з ДБН В.2.2-12:2019: самопливна побутова 

каналізація з охоронною зоною 3,0 м з кожного краю; 

кабельна лінія електропередач 0,4 кВ з охоронною 

зоною 0,6 м з кожної сторони; самопливна виробнича 

каналізація з охоронною зоною 3,0 м з кожного краю; 

самопливна каналізаційна мережа відведення 

поверхневих вод з охоронною зоною 3,0 м з кожного 

краю; підземний газопровід низького тиску з 

охоронною зоною 2,0 м з кожного краю 

7. Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з 

державними 

будівельними нормами 

ДБН А.2.1-1-2008 

«Інженерні 

вишукування для 

будівництва» 

При проектуванні нових споруд проводити 

топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування 

згідно з ДБН А.2.1-1-2008 

8. Вимоги щодо 

благоустрою (в тому 

числі щодо відновлення 

благоустрою) 

Згідно Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» (ст. ст. 22, 23, 25). Забезпечити озеленення 

території. Забезпечити тверде покриття проїздів, 

під’їздів та проходів. Дотримуватися відстаней від 

будівель та споруд, а також об’єктів інженерної 

інфраструктури до дерев і чагарників відповідно до 

ДБН Б.2.2-12:2019. Передбачити освітлення території. 

Виконати комплексний благоустрій та впорядкування 

прилеглої території. Передбачити огорожу ділянки. 

Озеленення території – загального та спеціального 

користування. Передбачити прокладання інженерних 

комунікацій лише підземними відповідно до проектних 

рішень 

9. Забезпечення умов 

транспортно-

пішохідного зв’язку 

Згідно з проектними рішеннями детального плану 

територій та вимогами розділу 10 ДБН В.2.2- 12:2019 

10. Вимоги до забезпечення 

необхідної кількості 

місць зберігання 

автотранспорту 

Згідно розділу 10 ДБН В.2.2-12:2019 

11. Вимоги до охорони 

культурної спадщини 

Відсутні 
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Соціальний захист та адміністративні послуги.  

Одним із найголовніших досягнень 2020 року стало об’єднання тринадцяти 

населених пунктів в одну потужну Лука-Мелешківську сільську територіальну громаду у 

відповідності до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». До 

складу Лука-Мелешківської сільської територіальної громади входять населені пункти: 

Лука-Мелешківська, Прибузьке, Тютьки, Іванівка, Цвіжин, Яришівка, Студениця, Лани, 

Пилява, Майдан-Чапельський, Парпурівці, Хижинці та Сокиринці. Адміністративним 

центром об'єднаної громади визначено село Лука-Мелешківська. 

Демографічна ситуація, ринок праці. Чисельність населення та домогосподарств. 

Найменування 

населених пунктів 

Загальна чисельність населення 

станом на 20.12.2020року, осіб 

Чисельність домогосподарств, 

дворів 

с.Лука-Мелешківська 4453 1638 

с.Прибузьке 410 316 

с.Тютьки 750 353 

с.Іванівка 581 283 

с.Цвіжин 173 170 

с.Яришівка 1285 532 

с.Студениця 47 76 

с.Лани 54 97 

с.Пилява 781 375 

с.Майдан-Чапельський 671 214 

с.Парпурівці 614 225 

с.Хижинці 1469 565 

с.Сокиринці 1378 556 

Всього: 12666 5400 

 

В Лука- Мелешківській ТГ на обліку перебувають 137 дорослих та дітей з 

інвалідністю. Крім того, зареєстрований 124 ветеран АТО, внутрішньо переміщені особи на 

обліку не перебувають.  

Демографічну ситуацію сіл, які входять доскладу ТГ назвати стабільною не можна, 

оскільки немає природного приросту населення, а спостерігається його зменшення.  

Зокрема, станом на 20 грудня 2020 року в населених пунктах, які входять до 

територіальної громади, народилося 55 дітей, померло 220 осіб (природнє зменшення 

населення склало – 165 осіб). Проте, позитивним є те, що потенціал розвитку населених 

пунктів формується за рахунок приросту населення внаслідок міграції.  

Так, до 20 грудня 2020 року кількість осіб, які прибули до населених пунктів 

становить 537 чол., вибули – 363 чол. (приріст населення становить – 174 особи). В 

загальній структурі переважає населення працездатного віку: 71,7 відсотків займає 

населення у віці від 17 до 59 років, 14,7 відсотків – старші 60 років та 13,6 відсотків – діти.  

Разом з тим, проблемою є відсутність в населених пунктах достатньої кількості 

робочих місць з високооплачуваною заробітною платою, в результаті чого значна частина 

населення працює в обласному центрі та, відповідно, сплачує податки до бюджету 

м.Вінниця. 
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Найближчим часом, планується створення центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) що буде забезпечувати надання послуг більшості населення територіальної 

громади. Центр буде займати левову частку Лука-Мелешківської сільської ради, а саме весь 

перший поверх, найближчим часом перетвориться на ЦНАП. Також вводиться додаткова 

послуга мобільного адміністратора, що може обслуговувати населення під час виїздів на 

дім. 

 

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, в т. ч. розміщення 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

на виконання Рішення 37 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 7 скликання від 22 травня 2020 року № 930 «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська», рішення 5 сесії 

ЛукаМелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області 8 скликання від 

27 січня 2021 року № 105 «Про внесення змін до рішення 37 сесії 7 скликання Лука-

Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території у с. Лука-Мелешківська» від 22 травня 2020 року № 930, використання даної 

території для майбутніх містобудівних потреб буде ефективно лише в разі подальшого 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, 

отримання дозвільних документів на будівництво та прийняття об’єктів в експлуатацію у 

встановленому законодавством порядку і державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

Технологічні процеси автозаправної станції являють собою комплекс заходів з 

приймання, зберігання і видачі нафтопродуктів. Перед початком зливу нафтопродуктів 

оператор зобов’язаний: переконатися в справності технологічного обладнання і 

трубопроводів; переконатися у справності резервуара; припинити заправку машин із 

резервуара до закінчення зливу в нього нафтопродукту з цистерни; взяти пробу з цистерни 

і виміряти температуру нафтопродукту в ній. Нафтопродукти зберігаються в підземних 

металевих резервуарах. Рівень масла в заповненому резервуарі при підігріві повинен 

підтримуватися на 150-200 мм нижче граничного. Технічні засоби збору відпрацьованих 

нафтопродуктів повинні забезпечувати їх безпеку при зберіганні, транспортуванні та 

приймально-здавальних операціях. Оператор, що відпускає нафтопродукт, зобов'язаний: 

слідкувати за справністю і нормальною роботою колонок; вимагати від водія транспорту 

спостереження за ходом заправки, не допускаючи переливів нафтопродуктів і порушення 

правил пожежної безпеки; перевіряти наявність і справність пломб даної колонки; 

підтримувати чистоту на території. 

Технологічний процес станції технічного обслуговування включає наступні види 

робіт: збирально-мийні, контрольно-діагностичні, кріпильні, мастильні, заправні, 

регулювальні, електротехнічні та інші роботи. Якщо при технічному обслуговуванні не 

можна переконатися у повній справності окремих вузлів, то вони знімаються з автомобіля 

для контролю на спеціальних стендах і приладах. 

Земельна ділянка з кадастровим номером 0520682803:02:011:0053 передбачається 

для висадження зелених насаджень спеціального та загального користування. Санітарне 

очищення території передбачається виконувати планово-регулярно у контейнери для 

сміття. Власнику земельної ділянки необхідно укласти договір з спеціалізованим 

підприємством на вивіз відходів своєчасно. 
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Зонування територій. Переважні і супутні види використання територій 

 

Територія, на яку розробляється детальний план, призначена для будівель та споруд 

з технічного обслуговування і ремонту автомобілів та автозаправної станції.  

Об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища та потребують 

встановлення необхідних санітарно-захисних зон і розривів є очисні споруди побутових, 

виробничих та поверхневих стоків із резервуарами очищених стоків із санітарно-захисною 

зоною 5,0 м, майданчики для паркування транспортних засобів – санітарний розрив 10,0 м.  

Детальним планом території передбачається будівництво автозаправної станції для 

роздачі дизелю з одним підземним резервуаром об’ємом 10,0 м3. За табл. 15.5 ДБН Б.2.2-

12:2019 мінімальна відстань від споруди автозаправної станції типу А (мала) з підземними 

резервуарами до житлових і громадських будинків становить 20,0 м, до виробничих 

будівель та споруд 12,0 м. Також, в п. 10.8.28 ДБН Б.2.2-12:2019 вказано, що розмір 

санітарно-захисної зони від джерел забруднення автозаправної станції усіх типів 

встановлюється не менше 50,0 м.  

Станції технічного обслуговування легкових автомобілів відповідно до вимог 

додатку 10 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

потребує встановлення санітарного розриву розміром 15,0 м.  

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 

173 (Додаток № 10) розриви від наземних, наземно-підземних гаражів, відкритих стоянок 

легкових атомобілів та станцій технічного обслуговування до житлових будинків і 

громадських будівель встановлюються наступні: від станції технічного обслуговування при 

кількості постів 10 та менше, до житлових будинків та громадських будівель становить 15 

м.  

Розміри санітарно-захисних зон для очисних споруд господарськопобутової 

каналізації (насосні станції, регулюючі резервуари закритого типу, локальні очисні 

споруди) при розрахунковій продуктивності споруд, до 0,2 тис.м3 /добу становить 15 м. 

Відстань до найближчого житлового будинку становить 58 м.. На відстані 230 м. від 

проектної ділянки у північному напрямку розташована автозаправна станція, на відстані 

216 м у південному напрямку знаходиться станція технічного огляду, на відстані понад 300 

метрів від проектної ділянки розташовується діюче кладовище. Ділянка вільна від будь-

яких об’єктів, які мають шкідливий вплив на навколишнє середовище та не потрапляє до 

жодної санітарно-захисної зони перелічених вище об’єктів. 

Екологічна ситуація на території Вінницького району за період 2015–2020 років 

залишалась відносно стабільною. Проте обсяги викидів можуть суттєво зрости при 

розвитку промисловості та сільського господарства. 
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Відходи При проведені планованої діяльності будуть утворюватись 

господарсько-побутові відходи.  

Для роздільного збирання твердих побутових відходів на 

території підприємства передбачається влаштування контейнерних 

майданчиків з роздільним збиранням відходів.  

Вивезення відходів має здійснюватись спеціалізованою 

організацією, яка має відповідні дозволи та відповідно укладених 

договорів. 
Поверхневі та 

підземні води 

Водопостачання передбачається будівництвом водопровідних 

свердловин для технічних потреб із насосною станцією, яка буде 

забезпечувати об’єкт технічною водою. 

Загальна кількість води для об'єктів, що передбачені 

детальним планом території становить 4,08 м3 /добу. 

В якості питної води, для потреб персоналу пропонується 

використовувати питну привозну воду. Питна вода бутильована та 

постачається на підприємство відповідно до договору. 

На території об’єкту планується будівництво інженерних 

мереж та споруд: самопливної виробничої та побутової каналізації і 

каналізації поверхневих стічних вод, технічного водопроводу. 

Водовідведення підприємства передбачається у зовнішню 

мережу каналізації з проходженням очистки на очисних спорудах 

побутових стоків. Очищені стоки надходять у резервуар очищених 

стоків. Очищення камер септика та резервуару, по мірі накопичення, 

обслуговується організацією згідно укладеного  договору. 

З території майданчика для зберігання транспортних засобів 

та понижених територій передбачено відведення поверхневих стоків 

в очисні споруди, які обладнані маслоприймачами. Очищені води 

надходять у резервуар очищених стоків з подальшим використанням 

для поливу території. 

Загальна кількість стоків для об'єктів, що передбачені 

детальним планом території становить 4,08 м3 /добу. 

Передбачено дотримання вимог щодо запобігання забруднень 

поверхневих вод та ґрунтів. Скиди у водні об’єкти не здійснюються. 

Вплив на водне середовище відсутній.  

Територія об’єкту не знаходиться в межах зони санітарної 

охорони від відкритих джерел водопостачання, водозбірних і 

водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. 

Такі об’єкти навколо території об’єкту відсутні. 

Ґрунт та надра Передбачається тимчасове порушення ґрунтів протягом 

періоду будівництва. Грунт, що залишиться, планується використати 

для благоустрою території.  

Зміна умов (пошукового чи нормативного факторів) на даних 

земельних ділянках може проявитися під дією природно-

техногенних факторів - (при порушені поверхневою стоку, зміні 

рівня підземної води, при аварійному витоку води з інженерних 

мереж водопостачання і каналізації), що приведе в результаті до 

зміни фізико-механічних властивостей грунтів.  

Для не погіршення умов грунтів територія об’єкта буде 

заасфальтована, що запобігатиме потраплянню шкідливих речовин в 

грунти, а в подальшому в грунтові води.    
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Забруднення ґрунту в процесі експлуатації об'єкту можливе 

твердими побутовими відходами. Всі відходи будуть збиратися у 

контейнери та вивозитимуться на утилізацію згідно договорів.  

Отже, вплив на грунти приймається допустимий, вплив на 

грунти буде обмежений будівлями та спорудами. 

Атмосферне повітря При будівництві навантаження на атмосферне середовище 

носить тимчасовий характер, тривалість якого визначається 

розрахунковим терміном проведення будівельних робіт.  

Проектом не передбачається (заборонено) застосовувати в 

процесі будівництва речовини, будівельні матеріали, які не мають 

сертифікатів якості України. До експлуатації допускати машини та 

механізми виключно у справному технічному стані. Здійснювати 

постійний екологічний контроль процесу будівництва. Можливими 

джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є 

тимчасові місця паркування спецтехніки. 

На території детального плану, та поряд з нею, розташовані 

автомобільні дороги. Джерело викиду неорганізоване – пересувне. 

Вплив є тимчасовим. Фактор забруднення повітря знаходиться в 

постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. 

Розміщення об’єкту, передбаченого детальним планом, не нанесе 

шкідливого впливу на стан повітряного середовища. Рівень 

забруднення атмосферного повітря обумовлений обсягами викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел. 

Очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від 

проектованих джерел викидів, на межі санітарно-захисної зони 

об’єкта по усіх інгредієнтах, не повинні перевищувати рівня 1 ГДК. 

Оскільки локальні очисні споруди закритого типу, 

обслуговуються відповідно до договору, викиди від них не 

передбачаються. 

Акустичний вплив Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання 

земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. 

Під час експлуатації об’єкту рівень технологічного шуму не 

повинен перевищувати допустимого рівню. 

Світлове, теплове та 

радіаційне 

забруднення 

Очікування впливу не передбачається. 

Флора та фауна Під час будівельних робіт на ділянці відбуватиметься 

незначний вплив на рослинний покрив. В основному він буде 

проявлятися в пошкодженні рослинності транспортними засобами 

під час проведення будівельних робіт (зняття верхнього шару 

грунту). 

Даний вплив носить тимчасовий характер та не впливатиме на 

існуючі лісосмуги. По завершенню будівельних робіт територія, 

прилегла до об’єкту планової діяльності, буде упорядкована. 

Геологічне 

середовище 

Вплив проектної діяльності на геологічне середовище 

спостерігається в незначній зміні ландшафту під час будівництва. 

Аналіз зміни інтенсивності геологічних процесів і параметрів 

геологічного середовища в результаті реалізації проектної діяльності 

не свідчить про негативний вплив на геологічне середовище.  

Отже, вплив на геологічне середовище приймається 

допустимий. 
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Кліматичні фактори 

(у тому числі зміна 

клімату та викиди 

парникових газів 

Значних викидів в атмосферу вуглекислого газу, що є 

небезпечним з точки зору впливу на клімат і мікроклімат, при 

реалізації планових рішень не передбачається. Кліматичні умови в 

місці розташування об’єкту сприяють розсіюванню забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі.  

Можливості виникнення кліматичних умов, що сприяють 

розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, а також 

сприятливих для зростання інтенсивності впливів на навколишнє 

середовище, відсутні. 

Надзвичайні ситуації, що призведуть до значного негативного 

впливу на довкілля та клімат в цілому – не можливі. 

Рослинний та 

тваринний світ 

Територія земельних ділянок має грунтове покриття з 

природною трав’янистою рослинністю. Цінні зелені насадження та 

благоустрій на території проектування – відсутні. 

Даним проектом передбачається: посадка дерев 

широколистяних порід та кущів навколо майданчиків для стоянки 

автомобілів та для контейнерів ТПВ; влаштування газону. 

Негативного впливу на рослинний та тваринний світ за рахунок 

діяльності об'єкту не відбудеться. В зоні впливу об'єкта відсутні 

об'єкти наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин. 

Під час проведення будівельних робіт вплив на фауну 

оцінюється як мінімально допустимий. В період експлуатації не 

очікується погіршення умов життєдіяльності та існування 

представників фауни та відновлення її біопродуктивності в короткі 

терміни. 

Реалізація проектних рішень не може спричинити негативний 

вплив на інші складові навколишнього природного середовища, в 

тому числі на флору і фауну на території об’єкта та поза її межами. 

Вплив на флору та фауну приймається допустимий. 

Технологічні ризики 

/ 

аварії що можуть 

вплинути на 

здоров’я 

населення 

 

Під час здійсненні будівельних робіт під вплив потрапляють 

працівники будівельних організацій, що будуть задіяні при 

будівництві на даному об’єкті. Вплив від здійснення будівельних 

робіт короткостроковий.  

При реалізації планових рішень вплив на здоров’я населення 

можливий від викидів забруднюючих речовин, що утворюються в 

результаті діяльності автозаправної станції та станції технічного 

обслуговування вантажних та легкових автомобілів, автостоянок 

легкового та вантажного автотранспорту. 

Вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, 

як прийнятний. 

Об‘єкт планової діяльності не впливатиме на екологічну ситуацію району та не 

посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного 

походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей 

масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов 

життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого 

випромінювання не будуть перевищувати норми допустимого впливу. 
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Навколишнє соціальне середовище 

 В цілому по Україні неухильне зростання надходжень токсичних речовин в 

атмосферу насамперед позначається на здоров'ї населення. Оксиди вуглецю, сірки, азоту, 

вуглеводні, сполуки свинцю, пил, що надходять в атмосферу, здійснюють різний токсичний 

вплив на організм людини. Зростання захворюваності відзначається з цілого ряду класів 

хвороб.  

Хімічно небезпечні об’єкти, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані за 

межами території детального планування відсутні. Запроектований об’єкт не несе шкоди 

для здоров’я населення. 

Безпосередньо на ділянці, де планується розміщення території для будівництва 

автозаправної станції та станції технічного обслуговування автомобілів об’єкти природного 

заповідного фонду та курортної зони, землі історико-культурного призначення та об’єкти 

культурної спадщини в районі майданчика відсутні.  
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

 
Загальні технічні характеристики та параметри планової діяльності. 

Детальним планом передбачається будівництво автозаправної станції, саме з цими 

об'єктами пов'язане надходження забруднювачів в повітря, ґрунт і підземні води та їх 

подальша міграція у відкриті водні об'єкти. Інвестору на етапі розроблення проектної 

документації необхідно розробити заходи щодо організації санітарно-захисних зон. 

Негативний вплив автозаправних станцій визначається сукупністю забруднень, які 

надходять від автомобілів під час їх перебування на території заправної станції. Ці 

забруднення формуються відпрацьованими газами автомобільних двигунів, в результаті 

витоків палива та мастил, продуктами зносу деталей автомобілів і автомобільних шин, 

брудом з кузовів автомобілів, випарами з резервуарів для зберігання палива та 

паливороздавальних колонок. Газоподібні й аерозольні забруднюючі речовини надходять в 

повітря. Велика частина з них поширюється в повітрі шляхом розсіювання. Відпрацьовані 

гази автомобільних двигунів містять кілька сотень шкідливих для природного середовища 

компонентів, деякі з яких за ступенем впливу на організм людини відносять до I-IV класів 

небезпеки.  

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, 

існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням 

технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та 

допоміжних споруд. 

Станції технічного обслуговування є об’єктами екологічної небезпеки, де може 

використовуватися як газове зварювання та різання металу, так і електродугове зварювання 

електродами. Під час зварювання і різання металевих деталей кузова машин відбуваються 

неорганізовані викиди шкідливих речовин. На дільниці по ремонту шин транспортних 

засобів під час роботи різної ємкісної апаратури, а також при використанні рідин (фарб) 

безпосередньо в технологічних процесах відбувається виділення парів шкідливих речовин. 

При роботі двигунів внутрішнього згоряння виділяється вуглекислий газ. Вуглекислий газ 

в атмосфері разом з парами води призводить до так званого «парникового ефекту». 

Кількість шкідливих речовин, що надходять в атмосферу у складі відпрацьованих газів, 

залежить від загального технічного стану техніки і особливо від двигуна.  

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та здоров'я людей 

встановила, що окрім вигоди проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі 

відсутності належного контролю за таким впливом. Тому замовник буде виконувати певні 

дії (які вказані в наступному розділі) для запобігання, скорочення чи зменшення негативних 

впливів даного проекту. 

 

Вплив при будівництві об’єкту  

Можливий вплив при виконання підготовчих і будівельних робіт. На атмосферне 

повітря при будівництві запроектованого об'єкту здійснюватиметься вплив за рахунок 

проведення земляних, зварювальних, фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних 

рішень в атмосферне повітря в основному надходитимуть речовини у вигляді пилу, заліза 
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оксиду, марганцю оксиду, азоту оксидів, вуглецю оксиду та ін. За рахунок роботи двигунів 

автотранспортних засобів, задіяних на постачанні і монтажі устаткування, в атмосферне 

повітря надходитимуть азоту оксиди, вуглецю оксид, діоксин сірки, сажа, сірководень.  

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок утворення побутових та 

будівельних відходів. Можливий вплив майбутнього будівництва на навколишнє 

середовище зумовлений викидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, 

світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випромінюванням та іншими 

факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами.  

Місце розташування об’єкту та його облаштування передбачено проектом згідно з 

вимогами: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», «Правила по технике 

безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных 

станций», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.5-

56:2014 «Системи протипожежного захисту»  та інших вимог. 

 В проектних матеріалах передбачені заходи з охорони праці та техніки безпеки: 

обмежена швидкість руху транспорту на території до 5 км; розмежовано транспортні 

потоки, що рухаються на заправку та із заправки; витримані протипожежні розриви між 

обладнанням та спорудами; встановлено протипожежний інвентар; облаштовано 

грозозахист ділянки; проведено заземлення технологічного обладнання. При розміщенні 

АЗС застосована оптимальна технологічна схема заправлення автотранспорту з 

використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного 

обліку, контролю та сигналізації.  

Обладнання, рекомендоване проектом, відноситься до найбільш екологічно 

безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування і 

допущено до застосування на Україні. 

 

Атмосферне повітря.  

Вплив планованої діяльності на стан атмосферного повітря можливий на етапі:  

- Будівельних робіт.  

- Експлуатації проектних рішень 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні 

будівельних робіт є пересипка будівельних матеріалів, роботи будівельної техніки, зокрема 

згоряння палива в двигунах внутрішнього згоряння, укладання асфальтного покриття, 

нанесення лакофарбового покриття на металеві конструкції, монтаж металевих конструкцій 

зокрема зварювальні роботи.  

Забруднення носить тимчасовий характер тільки на етапі проведення будівельних 

робіт.  

Запобігання виникненню та проявам негативних впливів на навколишнє середовище 

на етапі будівництва забезпечується проведенням будівельних робіт відповідно до вимог 

нормативних документів та технологічних регламентів на окремі види робіт. Дотримання 

технологічних режимів будівельних робіт також виключає можливість виникнення та 

розвитку аварійних ситуацій. Тому для мінімізації впливів на навколишнє середовище при 

будівництві необхідно чітко дотримуватись вимог щодо технології проведення будівельних 

робіт, техніки безпеки та охорони довкілля. 

З метою запобігання негативним впливам будівельних робіт на навколишнє 

середовище організація-генпідрядник повинна:  
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- розміщувати будівельні майданчики та тимчасові допоміжні споруди в зоні 

відведення ділянки під будівництво комплексу з подальшим їх розбиранням та 

рекультивацією порушених земель;  

- передбачити в місцях виділення пилу технологічним обладнанням пиловловлюючі 

установки та фільтри;  

- очистити по закінченню будівельних робіт територію будівництва, місця 

складування матеріалів та конструкцій, а також будівельні майданчики від будівельних та 

побутових відходів;  

- утилізувати згідно вимог чинного законодавства утворенні під час будівництва 

будівельні та побутові відходи;  

- проводити мийку транспортних та вантажних засобів тільки у спеціально 

відведених для цього місцях.  

Основним джерелом забруднення атмосфери, зв'язаним з: 

- роботою будівельних машин і механізмів - вихлопні гази двигунів внутрішнього 

згоряння, зокрема діоксид азоту, сажа, діоксид сірки, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, 

вуглеводні, метан, свинець, які доставляють будівельні матеріали на планове будівництво;  

- викиди забруднюючих речовин від пересипки будівельних матеріалів – тверді 

суспендовані частинки;  

- викиди забруднюючих речовин від стоянок автотранспорту - діоксид азоту, сажа, 

діоксид сірки, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, вуглеводні, метан, свинець;  

- проведення зварювальних робіт – викиди заліза та його сполук та марганець та його 

сполуки, пил неорганічний : 70-20% SiO2;  

- використання лакофарбових матеріалів: ксилол, уайт-спирит, ксилол, ацетон, 

бутилацетат, спирт бутиловий, спирт етиловий;  

- влаштування нового асфальтного покриття: вуглеводні граничні, ксилол, толуол, 

фенол, етиловий спирт та етилен.  

Шкідливі речовини розсіюються на території всього будівельного майданчика і за 

його межами. Визначити конкретні точки викиду, як джерела забруднення в часі і просторі 

неможливо. Хімічний та фізичний вплив на атмосферу здійснюється від будівельного 

майданчику тільки в денний період доби.  

Викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт є тимчасовими 

– тільки на етапі будівництва. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта будуть: 

технологічне обладнання АЗС (дихальний клапан підземного резервуару для зберігання 

нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), будівля СТО, 

автотранспорт (заїзд та виїзд з території АЗС).  

В період експлуатації АЗС забруднення атмосфери відбуватиметься при:  

– втратах ДП під час наповнення та зберігання в резервуарі;  

– проведенні технологічних операцій на АЗС;  

– відпуску палива через ПРК споживачам;  

– маневруванні автотранспорту територією підприємства.  

При переміщенні автотранспорту по території АЗС та СТО в атмосферу надходять 

окиси азоту і вуглецю, граничні вуглеводні. Велика частина з них поширюється в повітрі 

шляхом розсіювання. Відпрацьовані гази автомобільних двигунів містять кілька сотень 

шкідливих для природного середовища компонентів, деякі з яких за ступенем впливу на 

організм людини відносять до I-IV класів небезпеки. Зважаючи на те, що автотранспорт 
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виходить із загального потоку автотраси і входить у нього, фактично його викиди не 

являються додатковими до фонового забруднення повітря, тому в подальшому їхній вплив 

не розглядається. 

Для поточного ремонту деталей автомобілів у ремонтному цеху проводяться роботи 

з металом та зварювальні роботи з використанням напівавтоматичного зварювання в 

середовищі вуглекислого газу.  При роботі допоміжного обладнання в атмосферу 

надходить: заліза оксид (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану), оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту NO2), пил 

металевий (легуючих сталей) та пил абразивно-металевий.  

Фарбувальні роботи проводяться у фарбувальному цеху, з використанням грунтовки 

ГФ-021 та емалі НЦ-22 (розчинник 647). Висихання автомобіля здійснюється у 

фарбувально-сушильній камері без використання додаткового обладнання. При фарбуванні 

та висиханні автомобілів в атмосферу виділяються такі забруднюючі речовини: уайт-

спірит, сольвент, ксилол, бутилацетат, спирт бутиловий, толуол, етилацетат. 

Якісний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферу поданий у табл. 1 

№ 

п/п 

Речовини Код ГДК, макс. 

раз. 

Клас 

небезпеки 

1 Вуглеводні граничні 2754 1,0 4 

2 Залізо та його сполуки (в 

переpахунку на залізо) 

123 0,04 3 

3 Манган та його сполуки (в 

переpахунку на діоксид мангану) 

143 0,01 2 

4 Оксиди азоту (в перерахунку на 

діоксид азоту NO2) 

301 0,2 3 

5 Оксид вуглецю 337 5,0 4 

6 Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок менше 10 мкм 

(пил металевий легуючих сталей) 

10414 0,1 4 

7 Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (пил абразивно-

металевий) 

10431 0,4 4 

8 Уайт-спірит 2752 1,0 4 

9 Сольвент нафта 2750 0,2 3 

10 Ксилол 616 0,2 3 

11 Бутилацетат 1210 0,1 4 

12 Спирт бутиловий 1042 0,1 3 

13 Толуол 621 0,6 3 

14 Етилацетат 1240 0,1 4 

 

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та здоров'я людей 

встановила, що окрім вигоди проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі 

відсутності належного контролю за таким впливом. Тому замовник буде виконувати певні 

дії  для запобігання, скорочення чи зменшення негативних впливів даного проекту. 

Кількість шкідливих речовин, що надходять в атмосферу у складі відпрацьованих 

газів, залежить від загального технічного стану техніки і особливо від двигуна. 

Клімат і мікроклімат.  

Клімат району, до якого відноситься територія с. Лука-Мелешківська (включно 

земельні ділянки для будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту автомобілів 
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та автозаправної станції) помірно-континентальний, характерний для правобережної 

лісостепової зони, помірно-теплий, вологий. Об’єкт планоної діяльності згідно ДСТУ-Н Б 

В.1.1 – 27:2010 «Будівельна кліматологія» розміщений в І кліматичному районі. 

Значних викидів в атмосферу вуглекислого газу, що є небезпечним з точки зору 

впливу на клімат і мікроклімат, при реалізації планових рішень не передбачається. 

Кліматичні умови в місці розташування об’єкту сприяють розсіюванню забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі.  

Можливості виникнення кліматичних умов, що сприяють розповсюдженню 

шкідливих видів фауни і флори, а також сприятливих для зростання інтенсивності впливів 

на навколишнє середовище, відсутні. 

 

Фізичні фактори (теплове, світлове, шумове, електромагнітне та радіаційне 

(іонізуюче випромінювання).  

Фізичне забруднення навколишнього середовища це такий вид забруднень 

(шкідливого впливу), що пов’язане зі зміною фізичних параметрів навколишнього 

середовища. Залежно від того, які саме параметри перевищують встановлену норму для 

територій населених пунктів, людини та інших живих організмів розрізняють такі види 

фізичного забруднення: теплове, світлове, шумове, електромагнітне та радіаційне 

(іонізуюче випромінювання). Для різних видів діяльності в залежності від специфіки 

експлуатації об’єктів та споруд, технологічного обладнання можуть проявлятись різні 

фізичні впливи, такі впливи можуть порушувати умови праці робочого персоналу, виходити 

за межі виробничих будівель, територію підприємств та поширюватися на селітебні зони.  

Різний фізичний вплив, згаданий вище, може чинити різну дію на стан організму 

людини, умови проростання рослинності та існування представників фауни. Як правило, 

такий вплив викликає пригнічуючий ефект для живого організму, створює дискомфорт, 

може порушувати роботу окремих систем організму, викликати алергічні реакції, механічні 

ушкодження, а деякі види фізичного впливу (як то іонізуючий вплив) після тривалого та 

систематичного ефекту може призводи до новоутворень. 

 

Шумове навантаження в період будівництва  

Під час проведення будівельних робіт, джерелом шумового забруднення є 

будівельна техніка. Техніка, яка буде задіяна на будівництві буде визначена відповідно до 

Проекту організації, що є обов’язковою складовою проектної документації.  

Допустимий рівень звукового тиску на території житлової забудови становить 45 

дБА . Крім того, вноситься поправка +10 дБА на час доби (з 7 до 23 годин), становить 55 

дБА згідно ДСП 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів».  

Проведення будівельних робіт передбачено тільки в денний час.  

Швидкість руху будівельної техніки прийнято до 10 км/год. Шумовий вплив 

тимчасовий. Ширина зони акустичного дискомфорту змінюється в межах 15...200 м. 

 Об’єкт будівництва знаходиться поза зоною житлової забудови. Застосовування 

тимчасових шумозахисних екранів не вимагається. 

 

Вібраційний вплив під час підготовчих та будівельних робіт.  

При будівельних роботах джерелами вібрацій є машини й механізми, що побудовані 

на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями – знесення дорожнього 
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полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації створюють компресори, відбійні 

молотки, гусенична техніка. 

Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення 

виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчика.  

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному 

майданчику не передбачається. В процесі експлуатації для зменшення шуму і вібрації – 

регулярне змащування вузлів і центрування обертових частин механізмів. 

Основним джерелом шумового навантаження в період експлуатації є технологічне 

обладнання автозаправної станції та станції технічного обслуговування, огляду та ремонту 

автомобілів автомобілів, а також робота вантажного та легкового автотранспорту. 

Згідно з вимогами Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р №173, ДБН В 1.1-31: 2013 

«Захист територій, будинків і споруд від шуму» допустимий еквівалентний рівень звуку на 

території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків в нічний час становить 45 дБА 

та 55 дБА для денного часу. 

 

Електромагнітне забруднення. В районі планової діяльності наявні лінії 

електропередачі, але всі вони не є високовольтними. За фактором електромагнітних впливів 

розташування проектованих об'єктів не викликає ефекту підсилення полів, власне, саме 

виробництво може продукувати електромагнітне поле лише від електромереж та 

трансформаторної підстанції. Ці джерела електромагнітного випромінювання за 

потужністю не викликатимуть загрози для робочого персоналу будівель та споруд з 

технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної 

станції комплексу.  

 

Іонізуюче забруднення (радіація). На території населеного пункту не 

передбачається експлуатація джерел понад нормативного іонізуючого випромінювання. 

Джерелом радіації можуть бути лише природні фактори та процеси. Планована діяльність 

не передбачає накопичення особливо небезпечних відходів, для яких характерний 

завищений рівень радіоактивності. Все технологічне обладнання автозаправної станції та 

станції технічного обслуговування, яке планується використати, сертифіковане на Україні.  

Всі будівельні матеріали також сертифіковані, перевірятимуться на вміст 

радіоактивних елементів безпосередньо на території в період виконання 

будівельномонтажних робіт. За фактором іонізуючого випромінювання планова діяльність 

не представляє загрози. 

 

Водне середовище. 

Проектом детального плану, передбачається влаштування водозабірних свердловин 

виробничого водопостачання із насосною станцією, яка буде забезпечувати об’єкт 

технічною водою. Мережа технічного водопроводу прокладається на глибині 1,4 м від 

поверхні землі з поліетиленових труб.  

У зв’язку із забором води технічними засобами власнику земельної ділянки 

необхідно отримати дозвіл на спецводокористування у органі виконавчої влади, що 

реалізує політику у сфері навколишнього природного середовища. 

Загальна кількість води для об'єктів, що передбачені детальним планом території 

становить 4,08 м3 /добу. 
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В якості питної води, для потреб персоналу пропонується використовувати питну 

привозну воду. Питна вода бутильована та постачається на підприємство відповідно до 

договору. Якість води відповідає діючим санітарним нормам та вимогам. 

На території підприємства передбачається влаштування локальних очисних споруд 

побутових стоків та накопичувального резервуару. Загальна кількість стоків для об'єктів, 

що передбачені детальним планом території становить 4,08 м3 /добу. 

Відведення поверхневих дощових і талих вод з території підприємства 

здійснюватиметься відкритою водовідвідною мережею (за допомогою закритих лотоків) з 

облаштуванням перепускних труб у місцях перетину проїздів, тротуарів. Стікання зібраних 

поверхневих вод спрямовується до очисної споруди. Очищена вода з очисних споруд 

збирається в резервуарі та за потреби може використовуватись для потреб підприємства. 

Виникнення аварійних ситуацій в частині впливу на водне середовище для даного 

об'єкта маловірогідне. Раціональне використання водних ресурсів забезпечуватиметься 

організаційними заходами, які включають в себе виконання планово-попереджувальних 

робіт, що виключають аварійні витоки з системи водоспоживання.  

Отже, в процесі планової діяльності на даному об’єкті не передбачається скид 

стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Потенційний вплив планованої 

діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. 

 

Рослинний та тваринний світ 

Вінницька область лежить у межах лісостепової зони. Рослинність області 

характерна для лісостепу. Лісистість території складає 14,2%. Ліси Вінниччини належать 

до типу середньоєвропейських лісів. Основу лісової рослинності становить граб, а до 

звичайних тутешніх дерев належать: дуб, ясен, липа, клен, явір, берест, осика, тополя, дика 

груша, дика яблуня, черемха, черешня та інші.  

Будівництво будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного 

огляду автомобілів та автозаправної станції розміщується на антропогенно зміненій 

території. Рослинний світ представлений видами, притаманними даній місцевості. Рідкісні 

види тварин і птахів в даному районі не спостерігались. Стан навколишнього середовища 

на території проектування характеризується як - задовільний. 

Даним проектом передбачається: посадка дерев широколистяних порід та кущів 

навколо майданчиків для стоянки автомобілів та для контейнерів ТПВ; влаштування газону.  

Негативного впливу на рослинний та тваринний світ за рахунок діяльності об'єкту 

не відбудеться. В зоні впливу об'єкта відсутні об'єкти наземних, водних і повітряних шляхів 

міграції тварин. 

 

 

Стан земельних ресурсів.  

Ґрунти у Вінницькій області в основному опідзолені (близько 65%). На північному 

сході області переважають чорноземи, в центральній частині - сірі, темно-сірі, світло-сірі, 

на південному-сході і в Придністров'ї - чорноземи і опідзолені ґрунти. Більш 70% території 

області зорано. 

Зміна умов (пошукового чи нормативного факторів) на даних земельних ділянках 

може проявитися під дією природно-техногенних факторів - (при порушені поверхневою 

стоку, зміні рівня підземної води, при аварійному витоку води з інженерних мереж 
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водопостачання і каналізації), що приведе в результаті до зміни фізико-механічних 

властивостей грунтів.  

Для запобіганню погіршення умов грунтів територія об’єкта буде заасфальтована, 

що запобігатиме потраплянню шкідливих речовин в грунти, а в подальшому в грунтові 

води. 

Відведення поверхневих дощових і талих вод з території автозаправної станції із 

станціями технічного обслуговування автомобілів, здійснюватиметься відкритою 

водовідвідною мережею (за допомогою закритих лотоків) з облаштуванням перепускних 

труб у місцях перетину проїздів, тротуарів. Стікання зібраних поверхневих вод 

спрямовується до очисної споруди. Очищена вода з очисних споруд збирається в резервуарі 

та за потреби може використовуватись для потреб підприємства. Отже скиду стічних вод у 

водні об’єкти та на рельєф не передбачається. 

Забруднення ґрунту в процесі експлуатації об'єкту можливе твердими побутовими 

відходами. З метою запобігання забруднення ґрунту в процесі реалізації проектних рішень 

передбачається організоване збирання, зберігання і утилізація відходів, що 

утворюватимуться відповідно до ЗУ «Про відходи».  

Отже, вплив на грунти приймається допустимий, вплив на грунти буде обмежений 

будівлями та спорудами. 

 

Стан поводження з відходами. При проведені планової діяльності будуть 

утворюватись господарсько-побутові відходи.  

Для роздільного збирання твердих побутових відходів на території підприємства 

передбачається влаштування контейнерних майданчиків з роздільним збиранням відходів.  

Вивезення відходів має здійснюватись спеціалізованою організацією, яка має 

відповідні дозволи та відповідно укладених договорів. 

 

Здоров’я населення. В цілому по Україні неухильне зростання надходжень 

токсичних речовин в атмосферу насамперед позначається на здоров'ї населення.  

Під час здійсненні будівельних робіт під вплив потрапляють працівники будівельних 

організацій, що будуть задіяні при будівництві на даному об’єкті. Вплив від здійснення 

будівельних робіт короткостроковий.  

При реалізації планових рішень вплив на здоров’я населення можливий від викидів 

забруднюючих речовин, що утворюються в результаті діяльності заправної станції із 

станціями технічного обслуговування вантажних та легкових автомобілів, автостоянок 

легкового та вантажного автотранспорту.  

Основними забруднюючими речовинами є:  

Оксид азоту (IV) (оксид азоту) NO2 – газ, червоно-бурого кольору, з характерним 

гострим запахом або жовтувата рідина. Оксиди азоту представляють серйозну небезпеку 

для екологічної ситуації, оскільки здатні викликати кислотні дощі, а також самі по собі є 

токсичними речовинами, що викликають подразнення слизових оболонок.  

Двоокис азоту впливає в основному на дихальні шляхи і легені, а також викликає 

зміни складу крові, зокрема, зменшує вміст у крові гемоглобіну.  

Вуглецю оксид – безбарвний отрутний газ (при нормальних умовах) без смаку й 

запаху. Горючий. Ознаки отруєння: головний біль і запаморочення; відзначається шум у 

вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очами, почервоніння обличчя, загальна 

слабкість, нудота, іноді блювота; у важких випадках судороги, втрата свідомості, кома. 
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Токсична дія оксиду вуглецю (II) обумовлена утворенням карбоксигемоглобіна – значно 

більш міцного карбонільного комплексу з гемоглобіном, у порівнянні з комплексом 

гемоглобіну з киснем (оксигемоглобіном). Таким чином, блокуються процеси 

транспортування кисню й клітинного подиху.  

Оксид сірки (IV) – у нормальних умовах являє собою безбарвний газ із характерним 

різким заходом. Сірки двоокис токсичний. При концентрації 0,03- 0,05 мг/л дратує 

слизуваті оболонки, дихальні органи, очі.  

Оксид азоту (II) – в нормальних умовах являє собою безбарвний газ, погано 

розчинний у воді. У рідкому і твердому вигляді має блакитний колір. Окис азоту сприяє 

підтримці гомеостазу судин, викликаючи розслаблення гладких м'язів стінок судин і 

пригнічуючи їхнє зростання і потовщення інтими судин (гіпертензивну ремоделювання 

судин), а також пригнічує адгезію та агрегацію тромбоцитів і адгезію лейкоцитів до 

ендотелію судин. У хворих з атеросклерозом судин, цукровим діабетом або гіпертензією 

часто є ознаки порушення обміну оксиду азоту або порушення під внутрішньоклітинних 

каскадах передачі сигналу від оксиду азоту.  

Сажа – або технічний вуглець — порошкоподібний залишок від неповного 

окиснення вуглецевмісних речовин. Сажа містить канцерогенні елементи, на її поверхні 

відбувається перетворення SО2 в SО4 та NОх та NО3.  

За поточними оцінками Міжнародного агентства з досліджень в області раку, 

технічний вуглець, можливо є канцерогенною речовиною для людини і з цієї причини 

віднесений до групи 2В за класифікацією канцерогенних речовин. Короткочасна дія 

високих концентрацій пилу техвуглецю може викликати дискомфорт у верхніх дихальних 

шляхах за рахунок механічного подразнення.  

Ксилоли - органічні сполуки ряду аренів, ізомери складу C6H4(CH3)2. Потрапляння 

ксилонів, ксиленів до організму можливе шляхом інгаляції або резорбції крізь шкіру. Їхня 

токсична дія спричинює подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок. 

Контактуючи зі шкірою, вони можуть залишати пухирці і провокувати дерматит. При 

концентрації у повітрі від 100 до 1000 см³/м³ ксилеми, ксилоли подразнюють ЦНС, 

наслідками чого можуть бути сповільнена реакція, головний біль, нудота. Також 

спостерігаються зміни кров'яного тиску. Дія ксиленів, ксилолів у великих дозах (близько 10 

000 см³/м³) призводить до набряку легень. Тривала дія ксиленів, ксилолів призводить до 

сильного пошкодження ЦНС, внаслідок чого з'являється порушення сну, диспепсія.  

Ацетон – найпростіша сполука гомологічного ряду аліфатичних кетонів. Формула 

(CH3)2CO. Безбарвна летка рідина з характерним запахом. Наркотик, послідовно вражає всі 

відділи центральної нервової системи. При вдиханні протягом тривалого часу 

накопичується в організмі. Токсичний ефект залежить не тільки від концентрації, а й від 

часу дії. Повільне виділення з організму збільшує можливості хронічного отруєння. 

Пригнічує деякі мітохондріальні (окиснювальні) ферменти.  

Хімічно небезпечні об’єкти, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані за 

межами території детального планування відсутні. Запроектований об’єкт не задасть шкоди 

для здоров’я населення. У північному напрямку на відстані понад 200 м. від запланованого 

об’єкту функціонує автозаправна станція, у південному – станція техобслуговування на 

відстані понад 160 м. Санітарно-захисна зона між даними об’єктами відповідно 

законодавчих нормативів витримана. Їх одночасна діяльність не призведе да 

понаднормового впливу на стан довкілля та здоров’я населення. 
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Для захисту території планової діяльності від пилу та загазованості навколо будівель 

та споруд сусідніх ділянок, планується озеленення території. 

 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності  

Виходячи з того, що шкідливі речовини, які утворюються при роботі будівель та 

споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та 

автозаправної станції, відповідно до переліку наведеному в додатку до п. 4.3.2 Методичних 

рекомендацій РД МР 2.2.12-142-2007 "Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря" не відносяться до речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розрахунки ризику розвитку канцерогенних ефектів не проводяться. 

Відповідно до цього розрахунки значень соціального ризику впливу планової діяльності не 

проводяться. 

 
Природно-заповідні території 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ 

на території Лука-Мелешківської сільської ради 

 
Реєст
рацій 
ний 

номер 

Назва Площа 
га 

Указ, 
постанова, 

рішення, згідно 
яких створено 

об'єкт 

Коротка 
характеристика 

Користувачі Місце знаходження 
(район, сільська 

(міська, селищна) 
ради, лісництво 

1 2 3 4 5 6 7 

Гідрологічні 

ГПМ 
89/555 

Джерело 
“Липки” 

0,01 Розпорядженн я 
від 29.12.79р. 

№580 

Великодебітне 
джерело 

ґрунтової води, 
що має 

водорегулююче 
значення 

Лука-
Мелешківська 
сільська рада 

Вінницький район 
с.Лука-Мелешківська 

ГПМ 
90/555 

Джерела 
“Чапля” (3 

екз.) 

0,01 Розпорядженн я 
від 29.12.79р. 

№580 

Група 
впорядкованих 

джерел 
ґрунтової води з 

великим 
дебітом, які 

живлять струмок 

ЛукоМелешків
ська сільська 

рада 

Вінницький 
районс.ЛукаМелешкі

вська 

Геологічні 

ГПМ 
85/555 

Скеля 
М.Коцюби

нського 

1,0 Рішення 
облдержадміні 

страції від 
22.07.76р. №310 

Мальовничий 
вихід скелі на 
березі річки 

Південний Буг, 
що була 

улюбленим 
місцем 

відпочинку 
видатного 

українського 
письменника 

М.М.Коцюбинськ
ого 

Вінницьке 
державне 

підприємство 
“Вінлісгосп” 

Вінницький район, 
Лука-Мелешківська 
сільська рада (лівий 
берег Сабарівського 

водосховища на 
р.Південний Буг 

поблизу греблі ГЕС) 
Прибузьке лісництво 

кВ. 27, вид.11 

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення 

ППМ 
26/555 

Мала 
Софіївка 

6,5 Рішення 
облради 13 сесії 
22 скликання від 

26.12.97р. 

Мальовничий 
ландшафт з 

різноманітними 
декоративними 
та лікарськими 

рослинами 

Лука-
Мелешківська 
сільська рада 

Вінницький район 
с.ЛукаМелешківська 

(центр села) 
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Вивчення карт, що знаходяться у вільному доступі (http://pzf.land.kiev.ua/) (мал. 5) 

показало, що в безпосередній близькості немає об'єктів природно-заповідного фонду: 

найближчими заповідними територіями до місця провадження планованї діяльності є Парк-

пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Мала Софіївка».  

 

Розташування найближчих об'єктів ПЗФ до території детального плану 

 

 
 
У цілому, діяльністьоб’єкту детального плану не матиме негативних впливів на 

рослинний і тваринний світ, а також на заповідні об'єкти району. 
 

Об’єкти Смарагдової мережі України 

Територія Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади частково входить 

до об’єкту Смарагдової мережі UA0000333 Southern Bug and Snyvoda valleys in Vinnytsia 

region. 
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Розташування території детального плану по відношенню до об'єктів Смарагдової 

мережі  

 
Земельна ділянка не відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду та Смарагдової мережі України, їх охоронних зон, земель природно-заповідного 

фонду України, територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну 

цінність та об’єктів комплексної охорони.  

У межах Вінницької області поширені різноманітні яружно-балкові місцевості. 

Особливо добре вони розвинені в її центральній та південній частинах. Формуванню 

яружно-балкової мережі сприяла роздрібленість фундаменту на окремі блоки. Зниження-

лінеаменти між блоками були успадковані річковими долинами, до яких тяжіє основна 

частина ярів та балок. Глибина балок сягає 50 м, а густота розчленування земної поверхні 

– 0,75-1,0 км/км2. Там, де долини та балки, врізаються у кристалічні породи щита, контури 

ерозійних форм набувають каньйоноподібності, їхні схили круті й скелясті, русла 

порожисті. 

У ландшафтній структурі Вінницької області порівняно малі площі займають 

заплавні місцевості. Рослинний покрив заплав лучний різнотравно-злаковий. Заплавні 

угіддя використовуються як сіножаті, вигони і пасовища. У руслах Південного Бугу, 

Дністра та їх приток зустрічаються скельні виходи – шивери, пороги та водоспади. 

У межах Вінницької області виділено 22 сполучні території. Серед них 3 

національних і 19 регіональних екокоридорів. Серед національних сполучних територій 

виокремлено Галицько-Слобожанський субширотний, Південнобузький та Дністровський 

субмеридіональні екокоридори. Екокоридори – просторові, витягнутої конфігурації, 

структури, що зв’язують  між собою природні ядра і включають існуюче біорізноманіття 

різного ступеню природності та середовища його існування. Головною їх функцією є 

забезпечення підтримання процесів розмноження, обміну генофондом, міграції видів, 

поширення видів на суміжні території, переживання ними несприятливих умов, 

переховування, підтримання екологічної рівноваги. Функціональне призначення 

екокоридорів, як шляхів міграції, колонізації та обміу генами через несприятливі умови 

здійснюється на різні географічні відстані – від локальних до глобальних, а для невеликих 
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і малорухливих видів – від локальних до регіональних, що визначає територіальний статус 

екокоридорів. 

Південнобузький національний субмеридіональний екокоридор, який знаходиться 

на відстані 500 м від об’єкту детального планування, приурочений до річкової долини 

Південного Бугу і відзначається значною мозаїчністю та неоднорідністю природних умов і 

ландшафтних комплексів. У його межах зосереджена значна частина водно-болотних угідь, 

які є місцями тимчасового перебування мігруючих видів птахів. Екокоридор суцільний, 

займає русло Південного Бугу, заплави та надзаплавні тераси його рікової долини, частково 

схилові місцевості. Його мінімальна ширина 1 км, а максимальна – 13км. 

Південнобузький субмеридіональний екокоридор поєднує елементи регіональних 

екомереж Вінницької області з елементами регіональних екомереж Хмельницької та 

Кіровоградської областей.   

Територія об’єкту детального плану у відповідності до вимог «Порядку включення 

територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 не включалась до 

переліків територій та об’єктів екологічної мережі Вінницької області. 

Врвховуючи суттєву відстань між об’єктами, розроблення детального плану 

території для суспільних потреб не матиме негативного впливу на території та об’єкти 

Смарагдової мережі та обйєктів ПЗФ. 

 

Об’єкти культурної спадщини 

На території земельної ділянки об’єкти культурної спадщини чи їх частин, об’єкти 

або предмети археологічної спадщини та їх охоронних зон відсутні. 

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого 

ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з 

плануванням та забудовою населених пунктів. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах 

проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в 

результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. 

Об’єкт планової діяльності не впливатиме на екологічну ситуацію району та не 

посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону. 

Змін поточного стану довкілля не передбачається. Інженерно-геологічна складність 

освоєння території незначна. Область відноситься до регіонів з низькою ймовірністю 

вигикнення та розвитку стихійних лих та надзвичайних ситуацій природного характеру. 

Таким чином, на підставі вище викладеного можна зробити наступний висновок: 

ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, є 

вкрай малі, а це свідчить про прийнятність планової діяльності на здоров’я людини. 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 

населення, встановлені на міжнародному, державному та інших 

рівнях, що стосуються документа державного планування, а також 

шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа 

державного планування 
 

 Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони 

навколишнього природного середовища». 

При формуванні планувально-просторової організації території та розміщення 

споруд обов’язково враховується рельєф території, його санітарний та екологічний стан, 

інсоляцію при розташуванні будівель.  

Визначається не тільки оптимальна орієнтація об’єктів, але і правильне, раціональне 

їх взаємне розташування. 

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

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування 

таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування: 

 - пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;  

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя 

і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища;  

- планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного 

ресурсу;  

- проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і 

цілісності природних об'єктів і комплексів;  

- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 

поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних 

наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища було обґрунтовано;  

- надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності 

на навколишнє природне середовище;  

- компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища;  

- оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на екологічну обстановку;  

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища;  

- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів 

об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля. 

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище 

передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення 

знищення і псування відходів, проведення моніторингу місць зберігання відходів та 
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ведення поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, 

зберігаються та передаються на утилізацію. 

Зобов’язання щодо відновлюванних заходів.  

На всіх етапах реалізації планової діяльності проектні рішення повинні 

здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища 

і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» тощо. 
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у 

тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- 

та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності -50-

100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 
 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення – будь-які ймовірні 

наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту 

(включаючи техногенного), природних територій та об‘єктів, безпеки життєдіяльності 

населення та його здоров‘я, матеріальних активів, об‘єктів культурної спадщини та 

взаємодія цих факторів.  

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 

пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення атмосфери при будівництві та 

експлуатації будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду 

автомобілів та автозаправної станції) і вторинним, що є наслідком первинних змін в 

екосистемі (можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед населення внаслідок 

забруднення атмосфери). 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 

діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів 

антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних 

впливів на навколишнє середовище або соціально- економічні умови. Кумулятивні ефекти 

можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно 

протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть 

викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли 

антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу 

перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. 

На прилеглій до території «Детальний план території для будівництва будівель та 

споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та 

автозаправної станції у с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області» 

великі підприємства – забруднювачі атмосферного повітря - відсутні. 

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних 

заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення 

кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та 

понад нормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не 

передбачається. 

Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі розробки проектної 

документації з чітким розумінням планованого технологічного обладнання, що може бути 

джерелом викидів в навколишнє природне середовище. 

Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, 

оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти та парникових 

газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище- відсутні. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х 

або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту - відсутні. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні. 

Довгостроковий процес (20-30 років і більше) експлуатації планованого об’єкту в 
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екологічному відношенні буде стабільно мінімізованим і не матиме раптових аварійних 

чинників впливу на довкілля та суттєвих тимчасових змін впливу по сезонах та на весь 

період експлуатації. 

Тимчасові наслідки для довкілля - при виконанні підготовчих та будівельних робіт 

вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та 

локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та 

механізмів. 

Постійні наслідки для довкілля: 

- викидів від двигунів внутрішнього згорання автотранспорту. 

З боку соціально-економічних умов провадження планової діяльності буде мати 

позитивний наслідок, так як це збільшить кількість робочих місць для місцевого населення 

і дасть можливість поповнювати місцеві бюджети за рахунок відповідних податків. 

Тимчасові наслідки для довкілля :  

- при виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на атмосферне повітря 

матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі 

двигунів будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, земельних 

робіт, при фарбуванні металевих поверхонь;  

- при експлуатації автозаправної станції із станцією технічного обслуговування 

автомобілів можливі викиди від технологічного обладнання будівель СТО, роботи АЗС, а 

також від роботи вантажного та легкового транспорту;  

- при експлуатації можливе незначне (в межах нормативних значень) шумове 

навантаження.  

Вплив на рослинний та тваринний світ, водне середовище та грунти, об’єкти ПЗФ, 

техногенне та соціальне середовище, об’єкти історико-культурної спадщини при 

впровадженні планованих заходів очікується в межах допустимого.  

Отже, накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу забруднювачів від 

проектованого об’єкту по всій території відсутні. Тому можна вважати що кумулятивний 

вплив відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

 
З метою забезпечення нормативного санітарного стану навколишнього середовища 

та екологічної безпеки, відповідності екологічним стандартам передбачається ряд заходів. 

Намічений   комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України 

щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого 

самоуправління та реалізації заходів, визначених «Програмою охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів і забезпечення  екологічної безпеки у 

Вінницькій області». 

Санітарне очищення території виробництва передбачає заходи по благоустрою та 

утриманню в належному стані території, вулично-дорожньої мережі та заходи по 

видаленню побутових відходів. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером проектного 

використання та планувальної організації території, включене вертикальне планування 

території з максимальним збереженням існуючого рельєфу та мінімального перетворення 

місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Ресурсозберігаючі заходи. В якості ресурсозберігаючих заходів передбачено 

застосування:  

- здійснення діяльності в межах загального землекористування та відповідно до 

цільового призначення;  

- встановлення лічильників електричної енергії. 

Захисні заходи. Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища 

досягається за рахунок:  

- застосування сучасного устаткування з вироблення електроенергії;  

- рекомендовано застосування нових технологій та обладнання, що дозволить 

мінімізувати шкідливий вплив на довкілля; 

- організованого збирання і передачі для подальшої утилізація згідно з договорами 

виробничих та твердих побутових відходів;  

- виконання організаційно-технічних заходів, пов’язаних з контролем за 

забрудненням навколишнього середовища і встановленими ГДК. 

Проектом не передбачається (заборонено) застосовувати в процесі будівництва 

речовини, будівельні матеріали, які не мають сертифікатів якості України. До експлуатації 

допускати машини та механізми виключно у справному технічному стані. Здійснювати 

постійний екологічний контроль процесу будівництва. Можливими джерелами 

забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є тимчасові місця паркування 

спецтехніки. 

З метою зменшення впливу на підземні води передбачити:  

- транспортування та збереження сипучих матеріалів у спеціальних контейнерах;  

- своєчасне та якісне упорядкування постійних, тимчасових під’їзних зовнішніх та 

внутрішніх автодоріг на майданчиках (до початку будівництва);  

- максимальне збереження зелених насаджень на майданчиках будівництва;  
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- передбачити вивіз та утилізацію будівельних відходів та рекультивацію земель 

після завершення будівництва;  

- по закінченню будівництва здійснити благоустрій території з відновленням 

рослинного покрову;  

- забезпечити облаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика;  

- своєчасно проводити профілактичні та ремонті роботи щодо герметичності 

ємкісних споруд для накопичення стічних вод;  

- об’єктам автотранспортного обслуговування передбачити водонепроникне 

покриття; 

- відведення поверхневого стоку з території проектування у понижені ділянки 

рельєфу з попереднім очищенням. 

З метою охорони геологічного середовища та ґрунту передбачено транспортування 

товарного бетону та розчину централізовано в автосамоскидах із закритими кузовами. 

Охорони ґрунтів. Планове прибирання території, організація роздільного збору 

твердих побутових відходів. 

Компенсаційні заходи. Компенсаційні заходи передбачаються в частині сплати 

екологічного податку за забруднення навколишнього природного середовища в результаті 

діяльності об’єкта. Екологічний податок визначається у відповідності Податкового Кодексу 

України та ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища. 

Охоронні заходи. Моніторинг території зони впливу об’єкту передбачає:  

- контроль за дотримання нормативів;  

- контроль обліку перевитрати електроенергії, води понад встановлених об’ємів;  

- контроль за своєчасною повіркою облікових приладів.  

Оцінка впливу на навколишнє середовище відходів виробництва та твердих 

побутових відходів. Тверді побутові відходи, що утворюються за рахунок життєдіяльності 

обслуговуючого персоналу об’єкта збиратимуться в металеві контейнери, розташовані в 

спеціально відведених місцях. Відходи виробництва накопичуватимуться в спеціально 

відведеному місці в приміщенні об’єкта. Впливу на навколишнє середовище відходів 

об'єкта не очікується. 

Забудова, передбачена проектом, не потребує особливої охорони та не несе шкоди 

навколишньому середовищу за умови дотримання діючих санітарних і протипожежних 

норм. Будівництво вести у відповідності до чинних норм та відомчих документів. 

Рекомендується під час будівництва нових об’єктів чи реконструкції існуючих 

застосовувати енергоефективні методи просторового планування та будівництва: 

використання альтернативних джерел енергетики; збільшення терміну експлуатації 

будівель шляхом застосування новітніх технологій будівництва та матеріалів; будівництво 

будівель, що задовольняють критеріям систем екологічної сертифікації міжнародного 

зразка (одні з критеріїв – можливість розібрати, повторно використати та безпечно 

утилізувати матеріали будівлі, що підлягає знесенню). Здійснення соціально-економічних 

та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, раціонального 

використання, належного утримання та охорони, забезпечення належного санітарного 

стану та благоустрою об'єктів, проваджуються відповідно до Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів». 

Стан здоров’я населення задовільний. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у 

тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних 

засобів під час здійснення такої оцінки) 

 

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної 

планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням техніко-

економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а 

також соціально-економічного розвитку. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:  

* аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а 

саме:  

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з 

ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних 

систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості 

території та інших компонентів природного середовища;  

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі 

водоспоживання та водовідведення; забруднення атмосферного середовища;  

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах. 

* консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;  

* розглядання способів ліквідації наслідків;  

* отримання зауваженнь і пропозицій до проекту містобудівної документації;  

* проведення громадського обговорення у процесі розробки проекту містобудівної 

документації. 

Проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, 

враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного 

соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя 

населення. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних 

та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено 

вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і 

споруд підприємства, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із 

особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних 

умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної 

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і 

правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на 

стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та 
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стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості 

життя населення. 

При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені наступні 

труднощі: 

- відсутність даних з моніторингу довкілля у районі ділянки розміщення планованої 

діяльності; 

- відсутність у відкритому доступі даних щодо здоров‘я населення на відповідних 

територіях; 

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 

об’єкту на довкілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення 

 
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є 

забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та 

наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми. 

Система моніторингу довкілля Вінницької області – це система спостережень, 

збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля; 

прогнозування його змін і підготовка рекомендацій для прийняття рішень про запобігання 

негативних змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, в т.ч. і об’єкту 

документу держаного планування.  

Суб’єктами обласної системи моніторингу довкілля є Державна екологічна інспекція 

у Вінницької області та Вінницький обласний центр з гідрометеорології ДСНС України.  

Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, 

зобов’язані, у відповідності до чинного законодавства, здійснювати екологічний контроль 

за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно 

надавати дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного вивчення.  

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни, які володіють об’єктивною інформацією про 

виникнення або загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно 

інформувати Департамент екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації 

та Головне управління ДСНС України в Вінницькій області. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових 

проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох 

рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення 

впливи, що не були передбачені раніше. 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  

- вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 

певних аспектів;  

- встановлення ключових параметрів моніторингу;  

- візуальний огляд;  

- оприлюднення потрібної інформації та співпраця з громадою, що потрапляє в зону 

впливу об’єкту планової діяльності;  

- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на 

навколишнє природне та соціальне середовище.  

Реалізація будівництва об’єкта проектування передбачає формування відповідного 

плану моніторингу на етапі будівництва та експлуатації таких об’єктів моніторингу як: 

повітря, ґрунт, відходи, рослинний та тваринний світ, соціальне середовище. Передбачити 

виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду 

(територіальні органи Державної екологічної інспекції України), місцевого самоврядування 

та місцевих громадських об’єднань та інших. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності) 

 

Даний розділ не розглядається, так як територіально ділянка розташована на значній 

відстані від межі сусідніх держав. Будь-яке забруднення у районі, що перебуває під 

юрисдикцією іншої держави, викликане діяльністю даного об’єкту відсутнє. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої 

пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

 
У звіті про СЕО документу державного планування – «Детальний план території для 

будівництва будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду 

автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-Мелешківська Вінницького району 

Вінницької області» проведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої діяльності в 

районі його розташування.  

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.  

СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі 

громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, 

запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 

інформації у проекті документу державного планування. 

 «Детальний план території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-

Мелешківська Вінницького району Вінницької області», розроблено по замовленню Лука-

Мелешківської сільської ради на підставі наступних матеріалів:  

1. Рішення 37 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 7 скликання від 22 травня 2020 року № 930 «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська»,  

2. Рішення 5 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 8 скликання від 27 січня 2021 року № 105 «Про внесення змін до 

рішення 37 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська» від 22 травня 2020 року 

№ 930.  

Вплив на клімат і мікроклімат. В зв’язку з відсутністю маштабних впливів планової 

діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо), негативні наслідки на мікроклімат 

відсутні. Змін мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з діяльністю будівель та споруд з 

технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної 

станції, не відбудеться.  

Вплив на атмосферне повітря. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва 

об’єкту очікується від наступних джерел: двигуни внутрішнього згорання будівельної 

техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному; земляні роботи; 

зварювальні роботи; фарбувальні роботи. Після закінчення будівельних робіт перелічені 

джерела викиду припинять існування. В процесі планованої діяльності в атмосферне 

повітря здійснюватимуться викиди забруднюючих речовин: речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок, ангідриду сірчистого, заліза оксид (у перерахунку на 

залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксид вуглецю, оксиди 

азоту (у перерахунку на діоксид азоту NO2), пил металевий (легуючих сталей), пил 

абразивно-металевий, неметанових летких органічних сполук, вуглецю діоксиду, уайт-

спіриту, сольвенту, ксилолу, бутилацетату, спирт бутиловий, толуол, етилацетат. 
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суттєво не змінять фонову 

концентрацію і будуть знаходитися в допустимих межах ГДК. 

Отже, вплив планової діяльності на повітряне середовище оцінюється як 

допустимий.  

Вплив на грунти. Зміни, які чинять шкідливі впливи на грунтовий шар не відбудуться 

зважаючи на відповідні проектні заходи. Вплив на геологічне середовище.  

В період будівельних робіт не передбачається занурення у геологічне середовище. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження 

(тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів 

порід, деформація земної поверхні) не передбачаються.  

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне 

обладнання станцій технічного обслуговування автомобілів та автотранспорт. Через 

незначний рівень шуму, а також достатню відстань до найближчої житлової забудови, таке 

навантаження можна вважати незначним.  

Вплив на водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення 

гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, 

надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Джерела 

забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.  

Вплив на рослинний світ. Наслідки позитивні за рахунок збільшення площ 

озеленення та благоустрою території. 

Вплив на тваринний світ. Наслідки не прогнозуються.  

Відходи виробництва. В період експлуатації будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції 

утворюватимуться тверді побутові відходи (від діяльності обслуговуючого персоналу). На 

проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з 

побутовими відходми. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій 

організації для захоронення на полігоні побутових відходів.  

Вплив на соціальне середовище. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого 

населення в період будівництва та експлуатації об’єкту не погіршаться. Вплив на соціальне 

середовище не очікується. В цілому відзначається позитивний вплив запланованої 

діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення. Ділянка, що 

розглядається не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, 

лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, 

рекреаційного чи оздоровчого призначення.  

Транскордонний вплив відсутній, так як територія знаходиться на значній відстані до 

Державного кордону України.  

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що «Детальний план території 

для будівництва будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного 

огляду автомобілів та автозаправної станції у с. Лука-Мелешківська Вінницького району 

Вінницької області», відповідає державним та регіональним стратегічним документам, 

реалізація заходів планованої діяльності несправляє значного негативного впливу на стан 

довкілля та здоров'я населення. Оскільки земельні ділянки, на якій планується будівництво 

будівель та споруд з технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів 

та автозаправної станції знаходиться в межах нормативної снітарно-захисної зони 

підприємства - місцеве населення не потряпляє у зону негативного впливу (шумового, 

забруднення атмосфери), тому здійснення даного виду діяльності не погіршує умов 






