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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 складової 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 
можливість зосередитися 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 СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та 
сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для 
забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, 
пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики 
застосування екологічної оцінки. 

 
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 
 
Документом державного планування є «Детальний план території для 

будівництва рекреаційного комплексу на території Осолинської сільської 
ради (за межами населеного пункту с.Миколаївка) Літинського району, 
Вінницької області».  

Детальний план території розробляється з метою  
- аналізу існуючої забудови та планувальних обмежень 
- визначення та встановлення проектних містобудівних умов та 

обмежень  
- зміни та розподілу земельної ділянки на різні види цільового 

призначення (з земель для ведення особистого селянського господарства на 
землі рекреаційного призначення та землі оздоровчого призначення) 
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Замовник детального плану території - Літинська РДА, розпорядження 
голови районної державної адміністрації № 185 від 01 жовтня 2020 року; 

Розробник ДПТ- ТОВ «Укрбудресурс», м.Вінниця. 
Детальний план території розроблено відповідно до завдання на 

проектування, погодженого начальником відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля 
районної  державної адміністрації.             

ДПТ розробляється на підставі: 
- розпорядження голови Літинської районної державної адміністрації № 

185 від 01 жовтня 2020 року; 
- завдання на розробку детального плану території; 
- програми економічного і соціального розвитку Літинського району на 

2019 рік; 
- топографічної основи, в масштабі 1:1000, виконаній у 2020 р; 
Проект розроблений у відповідності з: 
- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій  
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;  
Під час проектування детального плану враховано містобудівну 

документацію вищого рівня: схема планування території Вінницької області, 
затвердженої рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання № 58 
від 08.11.2013 р. 

 
1.1 Характеристика об’єкту планової діяльності 
 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється в процесі розроблення 
детального плану території для будівництва рекреаційного комплексу. 
Ділянка проектування розташована за межами населеного пункту 
с.Миколаївка на території Осолинської сільської ради, Літинського району 
Вінницької  області. На земельній ділянці присутні зруйновані будівлі, що 
підлягають знесенню. 

 Найближча житлова забудова розміщена на відстані 1,0 км в 
с.Миколаївка. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 
-0522485800:02:000:0566, площа 8,0 га. 
Цільове призначення - для ведення особистого селянського 

господарства. 
Категорія земель - землі  сільськогосподарського призначення. 



 

Функціональне використання земельної ділянки 
для ведення сільськогосподарської 

Форма власності 

Територія детального плану межує:
- зі сходу: землі для ведення товарного

виробництва; 
- з півдня: землі для ведення лісового господарства;
- з заходу:   автомобільна дорога загального користування місцевого 

значення С-02-11-07 Осолинка
- з півночі:  землі для сінокосіння і випасання худоби
При розробленні детального плану території передбачається зміна та 

розподіл земельної ділянки на різні ви
землі для ведення особистого селянського господарства на

- 07.01 землі для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення (площа 6,42 га)

- 06.03 землі для інших оздоровчих цілей (площа 1,58 га)
Зміна категорії земель на

оздоровчого призначенн
Планована діяльність передбачає розміщення мотелю (на 30 місць), 

будинків для відпочинку (7шт.), 
сміттєзбірників, модульно контейнерної споруди для пожежного обладнання 
та інвентарю, очисних споруд стічних вод, зовнішніх мереж 
електропостачання, мережі водопостачання та каналізації.

ціональне використання земельної ділянки - не використовує
для ведення сільськогосподарської діяльності. 

Форма власності - приватна. 

 
Рис. 1 Місце розташування об’єкту СЕО

Територія детального плану межує: 
землі для ведення товарного сільськогосподарського 

землі для ведення лісового господарства; 
автомобільна дорога загального користування місцевого 
07 Осолинка-Миколаївка; 

землі для сінокосіння і випасання худоби
При розробленні детального плану території передбачається зміна та 

розподіл земельної ділянки на різні види цільового призначення,  з 
землі для ведення особистого селянського господарства на

07.01 землі для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення (площа 6,42 га) 

06.03 землі для інших оздоровчих цілей (площа 1,58 га)
категорії земель на землі рекреаційного призначення

оздоровчого призначення. 
Планована діяльність передбачає розміщення мотелю (на 30 місць), 

динків для відпочинку (7шт.), автостоянки, 
модульно контейнерної споруди для пожежного обладнання 

очисних споруд стічних вод, зовнішніх мереж 
електропостачання, мережі водопостачання та каналізації.
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не використовується 

 

Рис. 1 Місце розташування об’єкту СЕО 

сільськогосподарського 

автомобільна дорога загального користування місцевого 

землі для сінокосіння і випасання худоби. 
При розробленні детального плану території передбачається зміна та 

ди цільового призначення,  з 01.03 
землі для ведення особистого селянського господарства на: 

07.01 землі для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 

06.03 землі для інших оздоровчих цілей (площа 1,58 га) 
рекреаційного призначення та землі 

Планована діяльність передбачає розміщення мотелю (на 30 місць), 
 майданчику для 

модульно контейнерної споруди для пожежного обладнання 
очисних споруд стічних вод, зовнішніх мереж 

електропостачання, мережі водопостачання та каналізації. 
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В радіусі 400 м від території детального плану знаходяться земельні 
ділянки рекреаційно-оздоровчого комплексу ТОВ «Літин-Біосфера». 

До складу комплексу входить: 
- Будинки для відпочинку (за раніше розробленим проектом детального 

плану території  ТОВ «Укрбудресурс» у 2018 р.) 
- Ресторан на 100 місць 
- Адміністративний блок для співробітників 
- Ботанічний сад 
- Клініка санаторного типу на 100 відвідувачів за зміну, та інше.  
- Будинки відпочинку та мотель на 30 місць (перспективні будівлі на які 

розробляється данний ДПТ). 
Проектну територію розділено на 2 земельні ділянки з різним цільовим 

призначенням. 
На ділянці площею 1,58 га для оздоровчих цілей передбачено 

розміщення: 
- будівлі мотелю (1-ша черга)  
- автостоянка на 9 місць (1-ша черга) 
- майданчик для сміттєзбірників 
- модульно контейнерна споруда для пожежного обладнання та 

інвентарю. 
На проектній земельні ділянці площею 6,42 га для рекреаційного 

призначення передбачено: 
- зону з будинком для відпочинку типу А (4 шт.) 
- зону з будинком для відпочинку типу Б  (3шт.) 
- бесідка 
На ділянці розміщено 7 зон з будинками для відпочинку на відстані 35-

50 м один від одного.  
Зона типу А має наступне плануванням: 
- огороджену територію розміром 20х25м,  
- зона проживання (будинок відпочинку 6х8м); 
- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд); 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю, зона для засмаги); 
- зона зелених насаджень. 
Зона типу Б має наступне плануванням: 
-огороджену територію розміром 20х20м,  
- зона проживання (будинок відпочинку 4х6м); 
- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд); 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю); 
- зона зелених насаджень. 
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При будівництві будинків відпочинку та мотелю буде 
використовуватися метод модульнього будівництва. Ідея полягає у випуску 
вже готового будинку на заводі.  Він складається зі спеціальних модулів 
(секцій),які при збиранні їх на будівельному майданчику утворять єдину 
споруду. 

За межами проектної території (на земельній ділянці 
0522485800:02:000:0347, що перебуває у власності ТОВ «Літин-Біосфера) 
передбачено влаштування підземних резервуарів протипожежного запасу 
води. 

Вибір земельної ділянки для ДПТ обгрунтований необхідністю 
розширення існуючого рекреаційно-оздоровчого комплексу ТОВ «Літин-
Біосфера». 

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки земельна 
ділянка перебуває в приватній власності та межує з ділянками комплексу. 

Проектна територія не підтоплюється, не має ерозійних процесів. В 
склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
планового використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 
- організація відведення поверхневих вод з проектної території. 
Схему інженерної підготовки території розроблено на топозйомці в 

М1:1000. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів 
проїздів, а також проектні та існуючі відмітки по осі проїзної частини на 
перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального 
збереження природного та існуючого рельєфу, ґрунтового покриву, 
проектного планування території та мережі проїздів. Проектні ухили проїздів 
спроектовані в межах 5-100 ‰. 

Водовідведення поверхневих вод з проектної території та проїздів 
передбачається відкритою та закритою дощовою каналізацією по 
заглибненим залізобетонним лотокам, що розміщуюються уздовж проїздів 
ділянки підприємства до очисних споруд в низькій точці рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень. 

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, розміри споруд, 
розміри майданчика для їх розташування та умови використання очищених 
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дощових вод вирішується на подальших стадіях проектування відповідно до 
вимог нормативних документів 

Водопостачання 
На розрахунковий період передбачається влаштування артезіанської 

свердловини та підключення мережі водопостачання до будівлі мотелю та 
будинків відпочинку. 

Обсяги води на водопостачання розраховуються для мотелю (категорії 
три зірки) та будинків відпочинку згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 
водопровід та каналізація» таблиця А.2 на одного мешканця складають 190 
л/добу, в т.ч. гарячої води 100 л/добу. Кількість відвідувачів 30+21. 

Потреби складають: 51х190=9 690  л/добу. 
Розрахункові добові витрати води на господарсько-питне 

водопостачання на проектний період складуть 9 690  л/добу. 
Джерелом водопостачання служить  артезіанська свердловина, за умови 

якщо якість води задовольняє вимогам ГОСТ 2874-82. 
Остаточні рішення щодо схеми водопостачання території, що 

проектується, пропонується прийняти на подальших стадіях проектування 
(стадії “Проект” і “Робоча документація”). Тоді ж пропонується виконувати 
гідравлічні розрахунки водопровідних мереж.  

Каналізування 
Каналізування будівлі мотелю та будинків відпочинку передбачене на 

малі очисні споруди «BIOTAL». 
 Очисні споруди мають в складі циліндричний біореактор, розділений на 

зони очистки. Біля біореактора розміщується залізобетонний муловий 
колодязь. 

  В основу технології «BIOTAL» закладена концепція глибокої 
біологічної очистки малих кількостей стічних вод до стану технічної води та 
органо-мінеральних добрив. Стабілізований зневоднений надлишковий 
активний мул автоматично надходить до герметичного резервуару для 
аеробної стабілізації та знезараження. Висока ефективність очищених 
стічних вод на установках дає можливість використовувати їх на садово-
огородніх ділянках для зрошення, а осадків після компостування  в якості 
добрив.  

Очищена вода використовується для поливу на території ділянки. 
Теплопостачання 
Опалення проектних будинків передбачено від електричних котлів з 

високим коефіцієнтом корисної дії. Теплопостачання виконується окремим 
проектом згідно з розрахунком теплових витрат. Кількість джерел 
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теплопостачання, вибір основного обладнання, місце їх розміщення 
вирішується на подальших стадіях проектування. 

Газопостачання 
Газопостачання проектованої території не передбачається. 
Електропостачання 
Електропостачання проектної території забезпечується за рахунок 

сонячної електричної станції, що розміщена на відстані 250 м на південь від 
ділянки, а також від ТП 10/0,4 кВ.  ДПТ передбачено будівництво підземної 
мережі кабельної лінії електропередачі 0,4 кВ. Внутрішні електромережі 
будівель виконуються за індивідуальними проектами. Мережі зовнішнього 
освітлення передбачається виконати підземною кабельною лінією з 
використанням енергозберігаючих світильників на металевих опорах. 

 
1.2 Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення ДПТ та здійснення СЕО 
 
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки 

проекту Детального плану території для будівництва рекреаційного 
комплексу на території Осолинської сільської ради (за межами населеного 
пункту с.Миколаївка) Літинського району, Вінницької області було складено 
Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано 
її в ЗМІ, а саме: на офіційному сайті Літинської районної державної 
адміністрації  

https://lityn-administratsia.gov.ua/index.php/organy-vlady/strukturni-
pidrozdily/vidil-zkg-rda від  04.11 2020 р. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 
пропозицій від громадськості не надходило. 

 
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) 

2.1 Природно-кліматичні умови.  
Земельна ділянка розташовані у північно-західній частині Вінницької 

області в Літинському районі. Територія Літинського району має площу 960 
км2, його протяжність із заходу на схід – 43 км, з півночі на південь – 37 км. 
Найбільші річки Згар і Південний Буг. 
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Надра району мають такі корисні копалини як граніт, діорит, глина, 
пісок, є джерела мінеральних вод (с.Осолинка, с.Вербівка). У структурі 
ґрунтів району переважають опідзолені ґрунти (79 %) в незначній кількості є 
дерно-підзолисті, чорноземи, лукові, болотисті. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» ділянка 
проектування знаходиться в північно-західному районі (район І) відповідно 
архітектурно-будівельному кліматичному районуванню території України. 
Клімат помірно-континентальний з вологою з нестійкою зимою і теплим 
літом, яке характеризується помірною посушливістю.  

Середня  температура повітря січня - мінус 5-мінус 8°С. Середня 
температура повітря липня - 18-20°С. Кількість опадів за рік - 550-700 мм. 
Середня тривалість без морозного періоду 165-170 днів. Відносна вологість у 
липні 65-75 %, середня швидкість вітру у січні 3-4 м/с. 

Річна норма опадів становить 621мм. Найбільший вплив на клімат 
району справляють західні, південно-західні течії повітря з Атлантики, 
Середземного і Чорного морів, які пом'якшують і зволожують регіон. В 
зимовий період західні і південно-західні потоки повітря приносять 
потепління, погоду зі значною хмарністю, частим випадінням опадів, 
посиленням вітру, відлигами. В теплий період року вологі океанічні та 
морські повітряні маси знижують температуру повітря і викликають зливові 
дощі. Також на клімат впливають і континентальні повітряні маси, які 
надходять зі сходу. Взимку вони викликають морозну, малохмарну із 
слабким вітром погоду, влітку — жарку і суху. На територію протягом всього 
року можуть надходити також арктичні повітряні маси, які приносять 
морозну погоду взимку і прохолодну влітку. 

2.2 Геоморфологічна характеристика. Ділянка, в геоструктурному 
відношенні, знаходиться на західному схилі Українського кристалічного 
щита, що обумовило її геологічну будову. 

2.3 Інженерно-геодезичні вишукування виконані ТОВ 
«Укрбудресурс» у 2020 р. в масштабі 1:1000 з кроком горизонталей 0,5 м. 
Відмітки висот поверхні ділянки проектування змінюються від 321,00 до 
282,00. Проектна територія має значне пониження рельєфу в південно-
східному напрямку. За матеріалами топогеодезичної зйомки земельна ділянка 
огороджена, вільна від забудови та має незначну кількість чагарників. 

2.4 Атмосферне повітря.   
Екологічна ситуація на території Літинського району за період 2015 — 

2020 років зaлишалась відносно стабільною. Обсяги викидів від стаціонарних 
джерел в атмосферне повітря відповідно до статистичних даних по 
Літинському району у 2019 році були невеликі: становили приблизно 0,7% 
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від загально обласних (675,4 тонн). Щільність викидів на 1км2 території 
району в середньому 0,68 т, на 1 особу — 20,0 кг. Показники в загальному по 
району значно нижчі від середніх по області (3,8 т та 64,5 кг відповідно). 
Значні джерела викидів на території Осолинської сільської ради відсутні. 
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря наявні у ТОВ 
"Літин Біосфера" та ДП "Підприємство Літинської виправної колонії 
управління державної пенітенціарної служби україни у вінницькій області 
(123) (с.Миколаївка). Обсяги викидів можуть суттєво зрости при розвитку 
промисловості та сільського господарства.  

На території селища Літин розташовані та працюють такі промислові 
підприємства : ПрАТ «Літинський молочний завод», ТОВ «Літинський 
м’ясокомбінат»,ТОВ «Виробниче підприємство «Маріо», ТОВ «Остер», ПП 
«Літинтермодім», ПНХП «Літинська кераміка» ,ТОВ «Літинський цегельний 
завод»,ТОВ «Бонус У» та інш.  

Район розташування об’єкту проектування відноситься до зони 
помірного потенціалу забруднення атмосфери і не входить в перелік 
населених пунктів з високим рівнем забруднення атмосфери. 

2.5 Водні ресурси. Вінницька область належить до західної частини 
Придніпровської височини. Форми поверхні височини в значній мірі 
залежать від рельєфу і характеру ложа Українського кристалічного масиву. 
На території області широко поширені водо-роздільні височини, що мають 
вигляд хвилясто-рівнинних лісостепових просторів, які приурочені до 
басейнів рік Дніпро та Південного Бугу.  

Згідно стуктурного гідрогеологічного районування України місцевість 
розміщення рекреаційного комплексу відноситься до Придніпровського 
району, в області гідрогеологічного масиву Українського щита. Район 
відноситься до басейну річки Південний Буг. По гідрологічним умовах - 
Правобережна Дніпровська область достатньої водності. 

Водні об’єкти в межах проектної земельної ділянки відсутні. 
Найближчий водний об’єкт - ставки, що розташовані на відстані 70 м від 
земельної ділянки.  

По території Осолинської сільської ради протікає мала річка Згарок та їі 
притоки. 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 Літинському районі дуже мала 
кількість побудованих очисних споруд каналізації та значна кількість, полів 
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фільтрації та невеликих вигребів. Будівництво очисних споруд каналізації та 
каналізуванняя населених пунктів є однією з найактуальніших проблем 
paйoнy.  

Причиною забруднення поверхневих водойм також є недотримання 
режимів прибережно-захисних смуг. У Літниському районі зсувні процеси, 
що впливають на народногосподарські об'єкти, не виявлені 

2.6 Земельні ресурси. 
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. 

У структурі ґрунтів району переважають опідзолені ґрунти (79 %) в 
незначній кількості є дерно-підзолисті, чорноземи, лукові, болотисті. 

Згідно наказу Держзему України від 06.10.2003 №245 «Про 
затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003р. за №979/8300, грунти на 
проектній території не відносяться до особливо цінних. 

2.7 Мінерально-сировинні ресурси.  Надра Літинського району мають 
такі корисні копалини як граніт, діорит, глина, пісок, є джерела мінеральних 
вод (с.Осолинка, с.Вербівка).  

2.8 Флора і фауна. Вінницька область лежить у межах лісостепової зони 
центральної частини Правобережної частини України.  

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. Рослинний світ представлений 
видами, притаманними даній місцевості. 

Тваринний світ області різноманітний. На фоні великого біорізноманіття 
вирізняються неземні хребетні. Рідкісні види тварин і птахів в даному районі 
не спостерігалися. 

На проектній території не помічені шляхи міграції птахів та тварин, 
популяція і ділянки зростання рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення видів рослин, занесених у Червону книгу України. 

2.9 Екомережа 
У структурі екомережі Вінницької області як антропогенної 

парагенетичної ландшафтної системи виділено 41 ключову територію, 22 
сполучні території та 31 зону потенційної ренатуралізації. Ключові території 
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займають 7% від території області. Серед них 3 національних природних 
ядра та 38 регіональних центрів біорізноманіття. 

На теренах Вінницької області виділено 38 регіональних центрів 
біорізноманіття, що разом займають 5,1% від її території. За характером 
ландшафтних комплексів виділяються чотири групи центрів біорізноманіття: 
лісові, водно-болотні, «швейцарські» та лучностепові. Найбільше (23) у 
Вінницькій області регіональних центрів біорізноманіття із переважанням 
лісових ландшафтів. До них відносяться Вороновицький, Вінницький, 
Хмільницький, Березнянський, Вендичансько-Серебрійський, Горячківський, 
Піщанський, Гайдамацький, Вапнярсько-Кирнасівський, Іллінецько-
Дашівський, Шпиківський, Бершадський, Крушинівський, Гайсинський, 
Жмеринський, Мурованокуриловецький, Дяківецький, Брацлавський, 
Сумівський, Козятинський, Погребищенський, Томашпільський та 
Ямпільський центри. 

Відповідно до схеми екомережі області, затвердженої рішенням 10 сесії 6 
скликання Вінницької обласної ради «Про затвердження регіональної 
екологічної мережі Вінницької області» від 14.02.2012 р. № 282 територія 
Осолинської сільської ради відноситься до Галицького-Слобожанського 
національного субширотного екокоридору.  

Основу Галицько-Слобожанського націонaльного субширотного 
екокоридору складають теперішні лісостепові ландшафтні утворення, тобто 
поєднання лісових урочищ і місцевостей із супутними лучностеповими.  

У межах Вінницької області проходить широколистяно-лісова (або 
південна) вітка Галицько-Слобожанського національного субширотного 
екокоридору. Його довжина із заходу на схід 165 км. Мінімальна ширина 
цього природного коридору 45км, максимaльна - 73км.  

Північна межа Галицько-Слобожанського націонaльногo субширотного 
екокоридору проходить такими населеними пунктами: Хмільник, Калинівка, 
Турбів, Вороновиця, Немирів, Іллінці, Оратів. Південна його межа проходить 
такими населеними пунктами: Наддністрянське, Муровані Курилівці, 
Котюжани, Копайгород, Жмеринка, Копистирин, Деребчин, Джурин, 
Вапнярка, Митківка, Соболівка, Теплик. Отже, Галицько-Слобохсанський 
національний субширотний екокоридор має звивистий характер.  

Ландшафтна структура території Галицько-Слобожанського національного 
субширотного екокоридору сформована здебільшого лісостеповими 
ланшафтними комплексами, які виникли на місці широколистяно-лісових і 
лучно-степових. Значно поширені тут привододільні хвилясті й пасмові 
місцевості з сірими і ясно-сірими лісовими грунами, які в минулому майже 
повністіо були вкриті грабовими і дубовими лісами.  
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На території Осолинської сільської ради обєкти природно-заповітного 
фонду відсутні.  

Об’єкт планової діяльністі не має значного впливу на екологічну ситуацію 
району та не посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону 
за умови дотримання усіх заходів. 

 
Рис. 2 Фрагмент схеми екологічної мережі Вінницької області 

 

2.10 Демографічні показники населення Літинського району 
В умовах проведення соціально-економічних реформ, несприятливої 

демографічної ситуації, погіршення стану здоровя, як дитячого так і 
дорослого населення, впродовж останніх років спостерігається зменшення 
населення, тобто його депопуляція. 

Чисельність наявного населення в Літинському районі станом на: 
01.01.2019 р.-34 007 осіб 
01.01.2020 р.-33 691 осіб 
Чисельність постійного населення в Літинському районі станом на: 
01.01.2019 р.-34 036 осіб 
01.01.2020 р.-33 720 осіб 
На формування загальної кількості населення мають вплив міграційні 

процеси. 
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2.11. Аналіз відомостей про існуючий стан об’єктів, що мають вплив 
на навколишнє середовище 

 Екологічна ситуація у Літинському районі протягом останніх років 
залишається стабільною, випадків екстримально високих рівнів забруднення 
складових довкілля не фіксувалося. 

Якість води малих річок області залишається стабільною і в цілому 
задовільною. Однак, вода забруднена органічними сполуками, причому 
забруднення спостерігається протягом року. Таке забруднення виникає 
внаслідок потрапляння у водні об'єкти стоків з поверхні (побутові, 
сільськогосподарські), просочування в грунт нечистот з вигребів, звалищ 
відходів, тощо. Основною причиною забруднення річок органічними 
сполуками є недостатня потужність або взагалі відсутність) очисних споруд 
каналізації та недостатній рівень каналізування населених пунктів. 
Причиною забруднення поверхневих водойм також є недотримання режимів 
прибережно-захисних смуг. 

 
2.12 Прогноз змін навколишнього середовища, якщо документ 

державного планування не буде затверджено. 
Якщо документ державного планування не буде затверджено, то 

суттєвих змін в поточному стані довкілля не відбудеться. 
Якщо детальний план не буде затверджено: 
- не будуть забезпечені нові робочі місця; 
- зменшення рекреаційно-оздоровчих територій; 
- зниження економічного розвитку населеного пункту. 
 

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. 

 

Детальний план території розробляється з врахуванням 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.  

Розглядається вплив об’єкта проектування на наступні компоненти 
природного середовища: 

- повітряне середовище 
- геологічне середовище і грунти 
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- водне середовище 
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 
Також оцінюються позитивні та негативні фактори впливу об’єкта 

проектування на соціальне та навколишнє середовище. Враховується 
потенційний вплив об’єкта проектування на стадії будівництва та планової 
діяльності. 

3.1 Атмосферне повітря 
Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованого об’єкту 

здійснюватиметься за рахунок проведення земляних, зварювальних, 
фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних рішень в атмосферне 
повітря  в основному надходитимуть речовини у вигляді пилу, заліза оксиду, 
марганцю оксиду, азоту оксидів. За рахунок роботи двигунів 
автотранспортних засобів, задіяних на постачанні і монтажі устаткування, в 
атмосферне повітря надходитимуть оксиди азоту, вуглецю, діоксин сірки, 
сажа, сірководень. 

Викиди забруднюючих речовин при здійсненні будівельних робіт будуть 
надавати на атмосферне повітря незначний та тимчасовий характер. 

З метою збереження навколишнього природного середовища в процесі 
підготовчого й основного періодів будівельних робіт необхідно 
дотримуватись наступних умов: 

- вивіз грунту передбачається в спеціальні місця для складування, в свою 
чергу грунт використовується для планування територій; 

- застосовувати привізні розчинно-бетонні й асфальтобетонні суміші, 
бетонні, залізобетонні і дерев’яні конструкції і вироби, виготовлення в 
спеціалізованих цехах. Для перевезення цементу, бетону застосовувати 
спеціальний автотранспорт. Транспортування і збереження будівельних 
матеріалів, органічних розчинників, лаків, синтетичних фарб і інших 
хімікатів  виконувати з дотриманням установлених технічних вимог; 

- обмежити роботу двигунів внутрішнього згоряння будівельних машин 
і механізмів тільки на необхідний для цього час, електрозварювальні апарати, 
компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати переважно 
працюючі на електроенергії. Організації будівельних робіт передбачити 
рівномірну доставка вантажу та вивезення сміття на майданчик та з нього. 
Скупчення на майданчику не більше 3 автомобілів та будівельних машин з 
одночасно працюючими двигунами. При цьому викиди вихлопних газів від 
даної  кількості автотранспорту та будівельних машин не будуть 
перевищувати ГДК по всім інгредієнтам, як на працюючих місцях; 

- забезпечити високий рівень експлуатації будівельної техніки, машин і 
механізмів. 
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Таким чином, вплив на оточуюче середовище на період будівництва з 
урахуванням впливу можна оцінити як допустиме, так як носить тимчасовий, 
мінімально шкідливий та локальний характер. 

При будівництві будинків відпочинку та мотелю буде 
використовуватися метод модульнього будівництва. Ідея полягає у випуску 
вже готового будинку на заводі.  Він складається зі спеціальних модулів 
(секцій),які при збиранні їх на будівельному майданчику утворять єдину 
споруду. 

 Роботи на будівельному майданчику обмежуються розчищенням 
території, заливанням фундаменту та підключенням будівель до інженерних 
комунікацій. 
На проектній території будуть утворюватися переважно відходи 2 категорії - 
сміття що виникає під час будівництва - упаковки від будматеріалів, які є 
потенційною вторсировиною i підлягають переробці, тому при накопичені, 
пакувальна тара направляється на переробку на найближчий збірний пункт.  

Можливий незначний вплив майбутнього будівництва на навколишнє 
середовище, що зумовлений викидами від двигунів автотранспорту, скидами 
забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та 
радіаційним забрудненням, випромінюванням та іншими факторами впливу, 
а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив 
фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону не планується. 

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних 
масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, 
тощо) не відбудеться. 

Значного 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. 

Відстань від межі проектної території до найближчої житлової території 
складає 1,0 км тому значного негативного впливу на територію житлової 
забудови не відбудеться. 

3.2 Геологічне середовище і грунти. 
Територія проектного об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних 

процесів. В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з 
характером планового використання та планувальної організації території, 
включені: 

- вертикальне планування території; 
- організація відведення поверхневих вод з території. 
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Схему інженерної підготовки території розроблено на топозйомці М1:1000. 
На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів проїздів, а 
також проектні та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях і в 
місцях перегину поздовжнього профілю. 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального 
збереження природного та існуючого рельєфу, ґрунтового покриву та 
проектного планування території та мережі проїздів. Проектні ухили проїздів 
спроектовані в межах 5-80 ‰. 

Водовідведення поверхневих вод з проектної території та проїздів 
передбачається відкритою та закритою дощовою каналізацією по 
заглибненим залізобетонним лотокам, що розміщуюються уздовж проїздів 
ділянки підприємства до очисних споруд в низькій точці рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень.  

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, розміри споруд, 
розміри майданчика для їх розташування та умови використання очищених 
дощових вод вирішується на подальших стадіях проектування відповідно до 
вимог нормативних документів 

Для  запобігання забруднення грунтів  дороги та проїзди мають тверде 
асфальтобетонне покриття. 

Планова діяльність не передбачає зростання існуючих статичних 
навантажень на ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість 
підтоплення ґрунтів виключена. На підставі викладеного, можливо зробити 
висновок про те, що планована діяльність значного негативного впливу на 
земельні ресурси та надра не здійснюватиме. 

3.3 Водне середовище 
На території детального плану передбачається влаштування артезіанської 

свердловини та підключення мережі водопостачання до будівлі мотелю та 
будинків відпочинку. Розрахункові добові витрати води на господарсько-
питне водопостачання на проектний період складуть 9 690  л/добу. 

Каналізування будівлі мотелю та будинків відпочинку передбачене на малі 
очисні споруди «BIOTAL». 

Водовідведення поверхневих вод з проектної території, площ з твердим 
покриттям, проїздів передбачається відкритою та закритою дощовою 
каналізацією по заглибненим залізобетонним лотокам, що розміщуюються 
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уздовж проїздів ділянки підприємства до очисних споруд, що розміщуються 
в низькій точці рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень. 

Враховуючи вищевикладене, значний негативний вплив на підземні води 
при експлуатації об'єкта не передбачається. Діяльність підприємства не 
чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить Водному 
Кодексу України. 

3.4 Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти.  
На місцевості відсутні природні ареали існування диких представників 

флори та фауни. Місце розташування об’єкту планованої діяльності не 
перетинають шляхів міграції диких тварин. 

Вплив на рослинний та тваринний світ під час будівництва і експлуатації 
оцінюється як допустимий. Цінні зелені насадження, що підлягають 
ліквідації в наслідок реалізації проектованої діяльності –відсутні. 

Об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурного 
призначення поблизу ділянки розташування проектного об’єкту відсутні.  

 
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) 
Території з природоохоронним статусом в районі розміщення та впливу 

об’єкта проектування відсутні. Але в процесі будівництва та експлуатації 
можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу 
(відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, 
шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в 
результаті провадження планової діяльності) 
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Чинник можливих 
ризиків 

Дії по зменшенню та усуненню ризиків 

 
Відходи 

В результаті експлуатації проектованого рекреаційного 
комплексу передбачається утворення твердих побутових
відходів. 
Побутові відходи та будуть збиратися роздільно у контейнери на 
контейнерному майданчику. Утворення відходів не буде 
справляти значний негативний вплив на навколишнє середовище. 

Поверхневі та підземні 
води 

Джерелом водопостачання служить проектна   артезіанська 
свердловина, за умови якщо якість води задовольняє вимогам 
ГОСТ 2874-82. 

Каналізування будівлі мотелю та будинків відпочинку 
передбачене на малі очисні споруди «BIOTAL». 
Водовідведення поверхневих вод з проектної території, площ з 
твердим покриттям, проїздів передбачається відкритою та 
закритою дощовою каналізацією по заглибненим залізобетонним 
лотокам, що розміщуюються уздовж проїздів ділянки 
підприємства до очисних споруд, що розміщуються в низькій 
точці рельєфу.  

Водні об’єкти в межах проектування відсутні. Найближчий 
водний об’єкт - ставки, що розташовані на відстані 70 м від 
земельної ділянки. 

Створення додаткових впливів не передбачається. 
Ґрунт та надра Для запобіганню забрудненню грунту на проектній території 

передбачено влаштування твердого асфальтобетонного покриття 
доріг та проїздів. 
Створення значних негативних впливів на грунти і надра не 
передбачається.  

Атмосферне повітря Під час планової діяльності будуть утворюватися такі
забруднюючі речовини: оксиди азоту, вуглецю, діоксин сірки, 
сажа, сірководень. 
Рівень гранично допустимих викидів проектної території в 
атмосферне повітря не перевищуватиме норму. Значного 
негативного впливу на атмосферне повітря не передбачається.   

Акустичний вплив Під час будівельних робіт від пересування техніки, виконання 
земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. 
Під час експлуатації/роботи устаткування рівень технологічного 
шуму не перевищуватиме 75ДБ. 

Світлове, теплове 
та радіаційне 
забруднення 

Очікування значного негативного впливу не передбачається. 

Флора та фауна, 
заповітні об’єкти та 
історико-культурного 
призначення 

На проектній території відсутні: території історико-культурного 
призначення, об’єкти природно-заповітного фонду, території 
перспективні до заповідання, шляхи міграції птахів та тварин, 
популяції та місця росту зникаючих та рідкісних рослин. Вплив 
на рослинний та тваринний світ - в межах нормативних вимог. 
Наявні деревні насадження слід, за можливості, зберігати. 
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Геологічне середовище При дотриманні заходів для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків виконання документа
державного планування  значний негативний вплив не 
очікується. 

Кліматичні фактори (у 
тому числі зміна 
клімату та викиди 
парникових газів 

Ризик відсутній. Викиди парникових газів від спецтехніки у 
звичайних концентраціях, високотемпературні джерела викидів 
відсутні. 

Технологічні ризики / 
аварії що можуть 
вплинути на здоров’я 
населення 

 Планова діяльність не несе загрози аварій, що можуть 
вплинути на здоров‘я населення. 

 
Територіально ділянка проектування розташована на значній відстані від 

меж сусідніх держав, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-
захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, 
природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія 
проектування не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. 

 
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 

При плануванні і забудові території необхідно дотримуватися вимог 
детального плану території. 

З метою охорони навколишнього природного середовища та для 
забезпечення екологічної стійкості території населеного пункту у проекті 
детального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних 
заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію 
законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного 
контролю території місцевого самоврядування. 

Для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення 
передбачені наступні зобов’язання: 

Зобов'язання щодо охорони водних ресурсів: 
- оформити дозвіл на скид стічних вод у водні об'єкти. Врахувати, що 

скидання води поверхневого стоку у непроточні водойми (ставки) не 
допускасться; 

 - здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти 
стічних вод і забруднюючих речовин. Заходи щодо контролю за скидами 
забруднюючих речовин у водний об'єкт повинні забезпечити виконання 
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вимог, передбачених Водним Кодексом України, галузевими нормативними 
документами; 

- забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог 
чинного природоохоронного законодавства. 

Забов’язання щодо охорони повітря:  
- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел;  
- сплата податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

по фактичним показникам; 
- контроль обсягів викидів забруднюючих речовин з усіх джерел, що 

розташовані в проектних межах; 
Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 
- заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря щодо забезпечення виконання вимог, передбачених 
Законом України «Про охорону атмосферного повітря», галузевими 
нормативними документами. 

Забов’язання щодо забезпечення належного поводження з 
відходами: 

- всі типи відходів, що утворюватимуться в процесі планової діяльності 
сортувати по контейнерах у спеціально відведених місцях з метою 
подальшого вивезення та утилізації; 

- підприємству необхідно облаштувати місце тимчасового збирання 
відходів відповідно до вимог нормативних документів;  

- укласти угоду на вивезення/розміщення відходів. 
Зобов’язання щодо охорони водних ресурсів:  
- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків 

аварій, які можуть спричинити погіршення якості води. 
 

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. 

 
Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування» затверджених Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 №29), 
наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення - це будь-які 
ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, грунту, клімату, 
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повітря, води, ландшафту (включаючи техногенний), 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 рекреаційного комплексу) і 
вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (вторинний 
негативний вплив відсутній). 

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. Від прилеглої території детального плану значні обсяги 
забруднення 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 понаднормативними викидами в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.  

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. 

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. 
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Постійні наслідки для довкілля: 
- викиди від ДВЗ автотранспорту; 
Довгострокові наслідки відсутні. 
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля 

та здоров’я населення не передбачається. Помірний вплив на довкілля є 
можливим,  однак може бути мінімізований у випадку виконання 
рекомендацій, наведених у даному документі. 

З боку соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати 
позитивний наслідок: 

- стимулює розвиток рекреаційної діяльності,   
- покращить економічну ситуацію району,  
- збільшить кількість нових робочих місць, 

       - покращить  рівень соціально-економічний рівень територіальної 
громади. 

 
Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 

Оцінка ймовірного впливу проекту на довкілля  
відповідно до контрольного переліку 

Таблиця 5  
№ Чи може реалізація документу 

державного планування 
спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 
Так Ймовірно Ні 

Повітря 
1. Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел? 
 

+ 

 

  

2. Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел? 

 
+  

 

 

3. Погіршення якості атмосферного 
повітря? 

  +  

4. Появу джерел неприємних запахів?   +  

5. Зміни повітряних потоків, 
вологості, температури або ж будь-
які локальні чи регіональні зміни 
клімату? 

  
+ 

 

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів у 
поверхневі води? 

  +  
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7. 

Будь-які зміни якості поверхневих 
вод (зокрема таких показників як 
температура, розчинений кисень, 
прозорість, але не обмежуючись 
ними)? 

 

 

 

 

+ 

 

8. Збільшення скидання шахтних і 
кар’єрних вод у водні об’єкти? 

  +  

 

9. 

Значне зменшення кількості вод, 
що використовуються для 
водопостачання населенню ? 

  
+ 

 

 

10. 

Збільшення навантаження на 
каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки стічних 
вод? 

  
+ 

 

 

11. 

Появу загроз для людей і 
матеріальних об’єктів, пов’язаних з 
водою (зокрема таких, як паводки 
або підтоплення)? 

  

+ 

 

 

12. 

Зміни напрямів і швидкості течії 
поверхневих вод або зміни обсягів 
води будь-якого поверхневого 
водного об’єкту? 

  
+ 

 

 

13. 

Порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режиму малих річок 
регіону? 

  
+ 

 

 

14. 

Зміни напряму або швидкості 
потоків підземних вод? 

  
+ 

 

 

15. Зміни обсягів підземних вод ? 

  
+ 

 

 
 

16. 
Забруднення підземних водоносних 
горизонтів? 

 

 

 
+ 

 

Відходи 
 

17. 

Збільшення кількості 
утворюваних твердих побутових 
відходів? 

 
 +  

 

18. 

Збільшення кількості 
утворюваних чи накопичених 
промислових відходів IV класу 
небезпеки? 

  
+ 

 

19. Збільшення кількості відходів I- 
III класу небезпеки? 

  +  

20. Спорудження еколого- 
небезпечних об’єктів поводження 
з відходами? 

  
+ 

 

21. Утворення або накопичення 
радіоактивних відходів? 

  +  

Земельні ресурси 
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22. Порушення, переміщення, 
ущільнення ґрунтового шару? 

 +   

23. Будь-яке посилення вітрової або 
водної ерозії ґрунтів? 

  +  

24. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу? 

 +   

 

25. Появу таких загроз, як 
землетруси, зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні 
загрози через нестабільність 
літогенної основи або зміни 
геологічної структури? 

  

+ 

 

 

26. 
Суттєві зміни в структурі 
земельного фонду, чинній або 
планованій практиці 
використання земель? 

  

+ 

 

 

27. 

Виникнення конфліктів між 
ухваленнями цілями ДДП та 
цілями місцевих громад? 

  

 
+ 

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
 

28. 

Негативний вплив на об’єкти 
природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на 
їх території тощо) 

 

 

 

 

 

 
 

             

               + 

 

29. 
Зміни у кількості видів рослин 
або тварин, їхній чисельності або 
територіальному представництві? 

   

+ 

 

30. Збільшення площ зернових 
культур або 
сільськогосподарських угідь в 
цілому? 

  
+ 

 

 

31. 

Порушення або деградацію 
середовищ існування диких видів 
тварин? 

  
+ 

 

 

32. 

Будь-який вплив на кількість і 
якість наявних рекреаційних 
можливостей? 

  
 

+ 

33. Будь-який вплив на наявні 
об’єкти історико-культурної 
спадщини? 

  
+ 
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34. Інші негативні впливи на 
естетичні показники об’єктів 
довкілля (перепони для 
публічного огляду мальовничих 
краєвидів, появу естетично 
прийнятих місць, руйнування 
пам’ятників природи тощо)? 

  

+ 

 

Населення та інфраструктура 
 

35. 
Зміни в локалізації, розміщенні, 
щільності, та зростанні кількості 
населення будь-якої території? 

 

 
+ 

 

36. Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у 
житлі? 

 

 
+ 

 

37. Суттєвий вплив на нинішню 
транспортну систему? Зміни в 
структурі транспортних потоків? 

  

+ 

 

38. Необхідність будівництва нових 
об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень? 

 

 
+ 

 

39. Потреби нових або суттєвий 
вплив на наявні комунальні 
послуги? 

 

 
+  

40. Появу будь-яких реальних або 
потенційних загроз для здоров’я 
людей? 

  

+ 
 

Екологічне управління та моніторинг 
 

41. 
Послаблення правових і 
економічних мехнізмів контролю 
в галузі екологічної безпеки? 

  

+ 

 

42. Погіршення екологічного 
моніторингу? 

  

+ 
 

43. Усунення наявних механізмів 
впливу органів місцевого 
самоврядування на процеси 
техногенного навантаження? 

  

+ 

 

 

44. 

Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних галузей 
виробництва? 

 

 
+ 

 

Інше 

45. Підвищення рівня використання 
будь-якого виду природних 
ресурсів? 

 

 
+ 

 

46. 
Суттєве вилучення будь-якого 
невідновлюваного ресурсу? 

  

+ 
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47. Збільшення споживання значних 
обсягів палива або енергії? 

 

 + 
 

48. Суттєве порушення якості 
природного середовища? 

  

+ 
 

49. Появу можливостей досягнення 
короткотермінових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення 
довготривалих цілей у 
майбутньому? 

  

+ 

 

50. Такі впливи на довкілля або 
здоров’я людей, які самі по собі 
будуть значними, але у 
сукупності викличуть значний 
негативний екологічний ефект, 
що матиме значний негативний 
прямий або опосередкований 
вплив на добробут людей? 

  

+ 

 

 
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування 
 

 Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 
обмеження негативного впливу об’єкту планової діяльності передбачено 
комплекс заходів, який включає:  

Заходи з охорони водних ресурсів: 
- Створення системи водовідведення поверхневих вод 
- Будівництво очисних споруд поверхневих стічних вод 
- Регулювання поверхневого стоку, благоустрій 
Ланшафтно-планувальні заходи: 
- Поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових 

зелених насаджень у межах планової діяльності 
- Утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані 
Захисні і планувальні заходи: 
- забезпечити вертикальне планування території; 
- тверде покриття території і під’їзних шляхів; 
Заходи по зменшенню, збору та утилізації відходів: 
- організація збору побутових відходів з наступним вивезенням на 

полігон ТПВ 
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Заходи зменшення нагативного впливу на навколишнє природнє 
середовище у разі виникнення аварійних ситуацій 

 
При експлуатації рекреаційного комплексу можливе виникнення 

надзвичайної ситуації у вигляді пожежі. 
Заходи дозволяють запобігти або пом’якшити негативний вплив на 

довкілля та здоров’я людей при аварійних ситуаціях: 
- профілактичні заходи  
- технічні заходи, системи запобігання та пом’якшення впливу 

надзвичайних ситуацій. 
Профілактичні заходи на підприємстві направлені на: 

- своєчасний огляд електропроводки та усунення її несправності; 
- встановлення попереджувальних знаків щодо заборони куріння та 

використання відкритого вогню на території рекреаційного комплексу. 
У приміщеннях обов’язково мають знаходиться первинні засоби 

пожежогасіння та план евакуації. 
Технічними засобами для запобігання та пом’якшення впливу 

надзвичайних ситуацій на довкілля є: 
- блискавкозахист будівель і споруд; 
- обладнання приміщень автоматичними установками пожежної сигналізації 
та автоматичного пожежогасіння; 
- застосування основних будівельних конструкцій будівель і споруд з 
негорючих матеріалів; 
- забезпечення об'єктів та території первинними засобами пожежогасіння; 
- влаштування проїздів для пожежних автомобілів. 

Зазначені заходи дозволяють мінімізувати ризик виникнення 
надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а також 
забезпечують запобігання та пом’якшення впливу можливих надзвичайних 
ситуацій на довкілля до допустимого рівня. 
 

Заходи спрямовані на вирішення завдань кліматичної адаптації 
 
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

мають брати до уваги вплив зміни клімату під час підготовки середньо - та 
довгострокових стратегій та щоденного процесу прийняття рішень. Інші 
зацікавлені сторони (бізнес, громадськість) також повинні долучатись до 
процесу адаптації як опосередковано (поширення інформації), так і напряму 
(формування умов та середовища для запровадження адаптаційних заходів). 

Розробка та впровадження системи оповіщення про спекотну погоду, що 
може зашкодити здоров’ю. Ця система має використовувати метеорологічні 
прогнози для вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу 
спекотної погоди на здоров’я людей. В такій системі має бути передбачено 
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оповіщення усіх категорій споживачів з використанням різноманітних 
способів передачі інформації для підприємств та організацій – за допомогою 
Інтернету, для населення – інтернет - оповіщення, смс-розсилка, радіо та 
телебачення. 

-Організація функціонування «точок прохолоди» в місцях скупчення 
значної кількості людей, де відпочиваючі мали б змогу перепочити в 
прохолодному місці, випити води, в разі потреби отримати першу медичну 
допомогу.  

-Забезпечення створення комфортного температурного режиму під час 
сильної спеки у будівлях  шляхом встановлення систем вентилювання, 
кондиціонування. 

-Використання для дахів та фасадів будинків матеріалів, що відбивають 
максимальну кількість сонячної радіації.  

-Забезпечення термоізоляції будівель. Це буде корисним як влітку – для 
зменшення нагріву приміщень, так і в зимовий період – зменшить втрати 
тепла приміщенням 

 
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) 
 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначалась 
доцільність і прийнятність планової діяльності, обґрунтування економічних, 
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 
забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 
навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і 
споруд рекреаційного комплексу, надано прогноз впливу на оточуюче 
середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням 
природних, соціальних та техногенних умов. 

Територіальні альтернативи не розглядалися у зв’язку з неможливістю 
перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. 

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: 
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1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної 
ситуації, а саме: 

- проаналізовано природні умови території для 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; 
1) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 
2) розглянуто заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків; 
При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені 

наступні труднощі: 
- відсутність у відкритому доступі даних щодо здоров’я населення на 

відповідних територіях; 
- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові 

прогнози впливу об’єкту на довкілля. 
 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання документа державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення 

 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 
провадження планованої діяльності, очікується допустимий вплив на 
довкілля та здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням 
операцій у сфері поводження з відходами. Значний негативний вплив на 
довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається 

Під час будівництва рекреаційного комплексу на території Осолинської 
сільської ради (за межами населеного пункту с.Миколаївка) Літинського 
району, Вінницької області передбачено програму моніторингу та контролю 
щодо впливу на довкілля та здоров’я населення с.Миколаївка.  

На рівні суб’єкта господарювання моніторинг впливу на довкілля 
полягає в наступному: 

- проведення моніторингу атмосферного повітря; 
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму на 

договірній основі акредитованою лабораторією 
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- моніторинг дотримання норм екологічної безпеки та законодавства 
України під час здійснення операцій щодо збирання, зберігання 
транспортування та утилізації відходів. 

 
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. 

 
11.  Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 

1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 
 

Ділянка для будівництва рекреаційного комплексу розміщена на 
території Осолинської сільської ради (за межами населеного пункту 
с.Миколаївка) Літинського району, Вінницької області. На відстані 1,0  км 
від житлової забудови с.Миколаївка.  

Земельна ділянка з кадастровом номером-0522485800:02:000:0566, 
площа 8,0 га.  
Цільове призначення -для ведення особистого селянського господарства. 
Категорія земель - землі  сільськогосподарського призначення. 
Функціональне використання земельних ділянок - не використовуються 

для ведення сільськогосподарської діяльності. 
Форма власності – приватна. 

Територія детального плану межує: 
-зі сходу: землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; 
- з півдня: землі для ведення лісового господарства; 
- з заходу:  автомобільна дорога загального користування місцевого 

значення С-02-11-07 Осолинка-Миколаївка; 
- з півночі:  землі для сінокосіння і випасання худоби. 

При розробленні детального плану території передбачається зміна та 
розподіл земельної ділянки на різні види цільового призначення,  з 01.03 
землі для ведення особистого селянського господарства на: 

- 07.01 землі для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення (площа 6,42 га) 

- 06.03 землі для інших оздоровчих цілей (площа 1,58 га) 
Зміна категорії земель на землі рекреаційного призначення та землі 

оздоровчого призначення. 
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Планована діяльність передбачає розміщення мотелю (на 30 місць), 
будинків для відпочинку (7шт.), автостоянки, майданчику для 
сміттєзбірників, модульно контейнерної споруди для пожежного обладнання 
та інвентарю, очисних споруд стічних вод, зовнішніх мереж 
електропостачання, мережі водопостачання та каналізації. 

В радіусі 400 м від території детального плану знаходяться земельні 
ділянки рекреаційно-оздоровчого комплексу. 

До складу комплексу входить: 
- Будинки для відпочинку (за раніше розробленим проектом детального плану 

території  ТОВ «Укрбудресурс» у 2018 р.) 
- Ресторан на 100 місць 
- Адміністративний блок для співробітників 
- Ботанічний сад 
- Клініка санаторного типу на 100 відвідувачів за зміну, та інше. Будинки 

відпочинку та мотель на 30 місць (перспективні будівлі на які розробляється 
данний ДПТ)  

Проектну територію розділено на 2 земельні ділянки з різним цільовим 
призначенням. 

На ділянці площею 1,58 га для оздоровчих цілей передбачено 
розміщення: 

- будівлі мотелю (1-ша черга)  
- автостоянка на 9 місць (1-ша черга) 
- майданчик для сміттєзбірників 
- модульно контейнерна споруда для пожежного обладнання та інвентарю. 

На проектній земельні ділянці площею 6,42 га для рекреаційного 
призначення передбачено: 

- зону з будинком для відпочинку типу А (4 шт.) 
- зону з будинком для відпочинку типу Б  (3шт.) 
- бесідка 

На ділянці розміщено 7 зон з будинками для відпочинку на відстані 35-
50 м один від одного.  

Зона типу А має наступне плануванням: 
- огороджену територію розміром 20х25м,  
- зона проживання (будинок відпочинку 6х8м); 
- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд); 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю, зона для засмаги); 
- зона зелених насаджень. 
Зона типу Б має наступне плануванням: 
-огороджену територію розміром 20х20м,  
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- зона проживання (будинок відпочинку 4х6м); 
- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд); 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю); 
- зона зелених насаджень. 

За межами проектної території передбачено влаштування підземних 
резервуарів протипожежного запасу води. 

Вибір земельної ділянки для ДПТ обгрунтований необхідністю 
розширення існуючого рекреаційно-оздоровчого комплексу ТОВ «Літин-
Біосфера». 

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки 
земельна ділянка перебуває в приватній власності та межує з ділянками 
комплексу. 

Проектна територія не підтоплюється, не має ерозійних процесів. В 
склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
планового використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 
- організація відведення поверхневих вод з проектної території. 
Схему інженерної підготовки території розроблено на топозйомці 

М1:1000. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів 
проїздів, а також проектні та існуючі відмітки по осі проїзної частини на 
перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального 
збереження природного та існуючого рельєфу, ґрунтового покриву, 
проектного планування території та мережі проїздів. Проектні ухили проїздів 
спроектовані в межах 5-100 ‰. Згідно п.5.2.3 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні 
дороги допускається знижувати нормативні параметри до гранично-
допустимих, визначених згідно з табл.. 5.5. Найбільший повздовжній похил 
прийнято 100 ‰.  

Водовідведення поверхневих вод з проектної території та проїздів 
передбачається відкритою та закритою дощовою каналізацією по 
заглибненим залізобетонним лотокам, що розміщуюються уздовж проїздів 
ділянки підприємства до очисних споруд в низькій точці рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень. 

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, розміри споруд, 
розміри майданчика для їх розташування та умови використання очищених 
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дощових вод вирішується на подальших стадіях проектування відповідно до 
вимог нормативних документів 

Відстань від межі проектної території до найближчої житлової території 
складає 1,0 км тому значного негативного впливу на територію житлової 
забудови не відбудеться. 

Розміщення проектного рекреаційного об’єкту на вказаній території не 
пошкодить існуючого ландшафту, так як будуть витримані вимоги 
нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених 
пунктів. 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованого об’єкту 
здійснюватиметься за рахунок проведення земляних, зварювальних, 
фарбувальних робіт. Вплив на оточуюче середовище на період будівництва з 
урахуванням впливу можна оцінити як допустиме, так як носить тимчасовий, 
мінімально шкідливий та локальний характер. 

Негативний вплив на підземні води при експлуатації об'єкта не 
передбачається. Діяльність підприємства не чинитиме шкідливого впливу на 
водне середовище і не суперечить Водному Кодексу України. 

Планова діяльність не випромінюватиме теплові, ультразвукові, 
електромагнітні або іонізуючі хвилі.  

Значного негативного впливу на водне, геологічне середовище, 
рослинний та тваринний світ, кліматичні і мікрокліматичні умови району, 
техногенне та соціальне середовище під час експлуатації проектованого 
підприємства не передбачається.  

Об’єкт планової діяльності не матиме суттєвого впливу на екологічну 
ситуацію району, територіально ділянка розташована на значній відстані від 
межі сусідніх держав. Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель 
водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій 
історико-культурного, природо-заповідного призначення. Територія 
проектування не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. 

Транскордонний вплив від планової діяльності на довкілля відсутній. 
Позитивні аспекти від реалізації планової діяльності: 

- створення умов для оздоровлення та відпочинку населенення,  
- стимулювання розвитоку рекреаційної діяльності,  
 покращення економічної ситуації району, 
 збільшення кількості нових робочих місць, 
 покращення соціально-економічного рівеня територіальної громади. 

Враховуючи вищенаведене планована діяльність не спричинить 
негативного впливу на стан навколишнього середовища території 
Осолинської сільської ради.  
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