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Найменування матеріалів Формат  

креслення 
Масштаб 

Кількість 

примірни-

ків 
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І. Графічні матеріали 

1. Схема  розташування   земель-

ної  ділянки  у планувальній 

структурі 
м. Покровськ. 

Ситуаційний план земельної 
ділянки. 

А3 

1:5000 

 

 

1:2000 

4 

2. План існуючого використання 

території. Схем планувальних 

обмежень. 
А3 1:2000 4 

3. Проектний план тариторії з 
планом червоних ліній та схе-

мою організації руху. 

А3 1:2000 4 

4. План інженерних мереж А4 1:2000 4 

ІІ. Текстові  матеріали 

1. Пояснювальна записка. Книга  4 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Підстава  для  розроблення  детального  плану  території 

2. Детальний  план  території  земельної ділянки для будівництва індиві-

дуальних гаражів на м-ні «Сонячний»  в районі телевежі в м. Пок-

ровськ, Донецької  області,  розроблений  на  замовлення  виконкому    

Покровської   міської   ради, згідно   рішень  Покровської   міської   ра-

ди: від 20.12.2017р. №7/48-18, від 20.12.2017р. №7/48-19, від 

02.10.2017р. 7/41-38, від 26.03.2018р. №7/53-24, від 31.08.2018р. №7/58-

21, від 20.12.2018р. 7/62-21, від 26.09.2019р. №7/69-37, від 23.04.18р. 

№7/54-26,  від 16.02.2018р. №7/51-38, від 17.01.2018р. №7/50-26, від 

28.09.2018р. №7/59-31. 

3. В  проекті  опрацьовано  планувальне  рішення  використання  та  забу-

дови земельної ділянки орієнтовною  площею  1,000 га. Розрахунковий 

термін реалізації ДПТ  –  3 роки. 

Проект  розроблений  у  відповідності  з  Законом  України  «Про  регу-

лювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудо-

ва територій",  ДСП  -173  «Державні  санітарні  правила  планування  та  за-

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

пунктів», ДБН Б.1.1-4:2012 «Склад та зміст детального плану території». 

4. Характеристика зв’язку даного документу з іншими документами 

державного планування. 

 Детальний план території тісно пов’язаний з Генеральним планом на-

селеного пункту. На сам перед зв’язок полягає у чіткій відповідності проект-

ним рішенням Генерального плану населеного пункту, а саме відповідність 

використання територій згідно з їх призначенням, зазначеним у генерально-

му плані населеного пункту. Також зв’язок полягає у уточненні Детальним 

планом території положень Генерального плану населеного пункту, що до 

планувальної структури населеного пункту,  розташування червоних ліній 

доріг, нормативів при розробленні подальшої містобудівної документації, де-
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тально висвітлені особливості інженерних мереж населеного пункту, його 

інфраструктури то що.  

При розробленні детального плану території окрім Генерального пла-

ну міста враховується  план зонування населеного пункту, стратегії та про-

грами економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку ві-

дповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструк-

тури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збере-

ження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чин-

на містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, 

інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забу-

дови та іншого використання території. 

 

3.  Стислий  опис  природних,  соціально-економічних                                          

і містобудівних умов 

 

Покровськ —  місто в Україні обласного значення, центр Покровського 

району Донецької області. Населення - 63,4 тис.осіб. Територія міста склада-

ється з трьох масивів, розділених між собою штучними межами (територією 

об'єктів залізничного транспорту і магістральною автодорогою державного 

значення, що проходить по вул. Захисників України). Житловий масив, де 

передбачається розміщення гаражу, розташований в центральній частині міс-

та. 

Ділянка,  на  яку  розробляється  ДПТ,  знаходиться  на  території  зе-

мель Покровської  міської  ради  в південній  частині  міста.  Ділянка   межує: 

  з  півночі –  з землями Покровської  міської ради; 

   зі сходу   – з землями Покровської  міської ради; 

   з півдня  – з землями Покровської  міської ради; 

    з заходу –  з землями Покровської  міської ради. 

 Основні  фактори  природного  середовища,  які  впливають  на  вирі-

шення містобудівних завдань, характеризуються такими даними: 

-  кліматичний район                                                                   - ІІ; 
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-  розрахункова зимова температура повітря                           -  -23
0С; 

-  вітровий район                                                                          -  III; 

-  нормативно вітровий тиск                                  - 0,30 кПа (30 кгс/м3
); 

-  сніговий район                                                                          -  І; 

-  снігове навантаження                                        - 0,49 кПа (50 кгс/м 
2
); 

-  нормативна глибина промерзання ґрунту                         - 90-120 см; 

-  переважаюче направлення вітрів: влітку – південно-західне, південне; 

взимку – північно-західне і західне. Клімат району помірно-континентальний 

з м'якою   зимою та значною вологістю повітря. 

Землі не  підтоплювані.  Фізико-геологічні  явища  і  процеси,  несприя-

тливі  для будівництва, відсутні. 

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – II. 

 

4. Оцінка існуючої ситуації 

4.1  Стан навколишнього середовища 

Територія, що планується під забудову, має рівнинний рельєф з незна-

чним рослинним покровом.  На  ділянці  ДПТ  відсутні  об’єкти,  які  можуть  

здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишньо-

го середовища. 

В  цілому,  стан  навколишнього  середовища  на  території  проекту-

вання  можна характеризувати як задовільний. 

 

4.2. Використання території 

Проектна ділянка ураховується в   комунально-складських землях Пок-

ровської міської  ради, які не надані у власність чи користування (запас).  На 

суміжних з ДПТ територіях сформована житлова забудова та наявні об’єкти 

обслуговування населення. Під’їзд до території здійснюється по існуючих 

дорогах, що історично склались. 

 



7 

 

4.3.  Характеристика  території (по видах, поверховістю, технічним 

станом) будівель 

 Ділянка ДПТ представлена частково одноповерховими індивідуальни-

ми гаражами , частково – вільною від забудови територією. 

                   

4.4.  Характеристика об'єктів культурної спадщини  

На території опрацювання ДПТ об’єкти культурної спадщини  відсутні. 

 

4.5.  Характеристика земель історико-культурного призначення 

На  території  опрацювання ДПТ відсутні об’єкти історико-культурного  

призначення. 

 

4.6.  Характеристика інженерного обладнання 

На території ДПТ проходять інженерні мережі – тепломережа. 

 

 

4.7.  Характеристика транспорту 

Доступ  до  території  проектування  ДПТ  здійснюється  по існуючому 

внутрішньо квартальному проїзду по вулиці Затишна. Громадський транс-

порт представлений  автобусами  (маршрутне  таксі),  маршрути  яких  про-

ходять  по вул. Затишна на відстані 27,00 м від ділянки забудови. Під’їзд до 

території здійснюється по існуючій автомобільній дорозі. 

 

4.8.  Характеристика озеленення і благоустрою 

На території проектування відсутні зелені насадження, об'єкти  благоу-

строю в межах  зони відсутні.  

 

4.9.  Характеристика планувальних обмежень 

Планувальні  обмеження  відносно  санітарно-захисних  зон  об'єктів,  

які  є джерелами  підвищених  рівнів  шуму,  вібрації,  ультразвукових  і  еле-
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ктромагнітних хвиль,  електронних  полів,  іонізуючих  випромінювань  то-

що,  зони  санітарної охорони  від  підземних  та  відкритих  джерел  водопо-

стачання,  водозабірних  та водоочисних  споруд,  водоводів,  зони  охорони  

пам'яток  культурної  спадщини, археологічних територій, історичного ареа-

лу населеного пункту, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, інші 

охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів,  гідрометеоро-

логічних  станцій,  уздовж  ліній  зв'язку,  електропередачі, об'єктів  транспо-

рту  тощо),  зони  особливого  режиму  використання  земель  навколо війсь-

кових  об'єктів  Збройних  Сил  України  та  інших  військових  формувань,  в 

прикордонній смузі - в межах проведення проектних робіт відсутні.  Згідно 

ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудови міських та сільських 

поселень"ДБН Б.2.2-12:2019"Планування і забудова територій", п. 14.7.4 таб. 

14.4, з метою захисту населення від впливу потужних електромагнітних полів 

встановлюються санітарно-захисні зони  (СЗЗ) – СЗЗ 20м. 

Основними планувальними обмеженнями  даної  території є наявність  

червоних ліній  забудови (ділянка розташована за межами червоних ліній), 

нормативні  розриви  до існуючої житлової забудови 10м (ділянка розташо-

вана за 55.00м від житлової забудови). 

 

5.  Розподіл  територій  за  функціональним  використанням, розміщен-

ня  забудови  на  вільних  територіях  та  за   рахунок реконструкції,  
структура  забудови,  яка  пропонується (поверхова щільність) 

 

За видами використання території згідно Генплану та Зонінгу міста, 

земельна ділянка, що планується під забудову,  є зоною розміщення об’єктів 

5 класу санітарної класифікації. Відповідно до плану зонування території                     

м. Покровськ віднесена до комунально-складські зони (Кс-7п). Серед пере-

важних видів використання території (земельної ділянки) для цієї зони мо-

жуть бути гаражі (код 1242.1 за Класифікатором будівель та споруд, затвер-

дженим наказом Держстандарту України від  17 серпня 2000 р.                           

№ 507).  Детальним планом території передбачається використання земельної 
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ділянки   площею 1,000 га під будівництво індивідуальних гаражів. Інших 

видів використання   території не передбачається. 

Суміжно знаходиться територія, призначена для режимних об’єктів 

зв’язку та територія призначена для розміщення змішаної багатоповерхової 

житлової  (вище 5 поверхів) та громадської забудови. 

 

6. Пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови  територій, перед-

бачених  для  перспективної  містобудівної  діяльності,  в т.ч.  для  ро-

зміщення  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфра-

структури,  охорони  та  збереження культурної спадщини.  

 

Режим розміщення об’єкту на території розглядаємої земельної ділян-

ки,  визначений  та встановлений у Генеральному плані та плані зонування 

території м. Покровськ,  обов'язково  враховувався  під  час розроблення 

ДПТ.  

Встановлення   режиму   розміщення об’єкту на  території,   визначеної   

для містобудівних  потреб,  не  тягне  за  собою  припинення  права  власнос-

ті  або права   користування   земельною  ділянкою. 

Пропозиції щодо встановлення режиму розміщення об’єкту на терито-

рії при  освоєнні  території:  дотримуватись  планувальних  обмежень, визна-

чених в ДПТ. 

Проектом розглядається земельна ділянка під будівництво  індивідуа-

льних гаражів. На прилеглих земельних ділянках розміщується забудова ін-

дивідуальними гаражами.  

Розміщення проектованого об'єкта  по функціональному використанню 

відповідає плану зонування території м. Покровськ. 

 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, місто-

будівні умови та обмеження (уточнення). 

Земельна ділянка відноситься до комунально-складської зони КС-7П.  

Переважні види викори-
стання території (земельної 

ділянки): 

Супутні види використання 
території (земельної ділян-

ки): 

Допустимі види використання 
території (земельної ділянки), 
які потребують спеціальних 

погоджень: 
-  Будівлі та об'єкти харчової  -магазини роздрібної торгів-лі - виробничі і промислові підпри-
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промис ловості (1251.5),  
торгівлі і  плодоовочевого 
господарства (холодильники 
(1250.6), сховища та склад-
ського призначення  ( 1252.6-
1252, 9),  

- підприємства побутового об-
слуговування населення 
(фабрики-пральні, хімчистки, 
ремонт побутової техніки, 
одягу, меблів) 

- об’єкти транспортного госпо-
дарства (гаражі, СТО, АЗС, 
АЗК), автобази, тролейбусні 
депо, таксомоторні парки та 
ін. 

- будівлі транспорту та засобів 
зв’язку (1241,9). 
- підприємства комунального 
господарства (парки комуна-
льного транспорту, 

- гаражі (1242.1); 
- пождепо 

( 1230.9) 

 -об'єкти технічного та інже-

нерного забезпечення підпри-

ємств; 

-  громадські туалети (1274); 

-  зелені насадження  санітар-

но-захисної зони. 

ємства 5 класів у відповідності 

з державними санітарними 

нормами; 

- антени стільникового, радіо-

релейного, супутникового 

зв’язку. 

- в СЗЗ нижчого класу заборо-

няється розміщувати об’єкти з 

СЗЗ вищого класу. 

- ветеринарні приймальні пунк-

ти; 

- ветеринарні лікарні; 

 

 

8.  Містобудівні умови та обмеження: 

1.Граничнодопустима висота будівель _________5 м____ 

2.Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не норму-

ється (розрахунковий - 100 %) 

3.Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 

____– _________ 

4.Відстані  від  об'єкта,  який  проектується,  до  меж  червоних  ліній  та  лі-

ній регулювання забудови:  відстань від гаражу до червоної лінії – 26,00 м._ 

5.Планувальні  обмеження  (зони  охорони  пам'яток  культурної  спадщини,  

зони  охоронюваного ландшафту,  межі  історичних  ареалів,  прибережні  за-

хисні  смуги,  санітарно-захисні  та  інші охоронювані зони)  СЗЗ до житлової 

забудови – 55,00 м  

6.Мінімально допустимі відстані від об'єкта, якій проектується, до існуючих 

будинків та споруд _10,00м,__згідно державних будівельних норм, стандар-

тів та  правил______  

7.Охоронні зони інженерних комунікацій : повітряна лінія електропередач 

(охоронна зона 1м). 
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8.Вимоги  щодо  благоустрою   (в  тому  числі  щодо  відновлення  благоуст-

рою)  __відсутні_ 

9.Забезпечення  умов  транспортно-пішохідного  зв'язку  __    відсутні_ 

10.Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автот-

ранспорту___ відсутні________ 

11.Вимоги щодо охорони культурної спадщини _______відсутні_ 

 

9. Основні  принципи  планувально-просторової  території. 
 

Проектне рішення детального плану території базоване на: 

-  врахуванні існуючого рельєфу місцевості; 

-  врахуванні існуючої мережі доріг і проїздів та існуючої забудови; 

-  врахуванні існуючих планувальних обмежень; 

- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на проекту-

вання та у ході робочих нарад під час роботи над проектом; 

Суміжні  ділянки  –  це території  забудовані  об'єктами інженерного 

забезпечення та індивідуальними гаражами. 

 

10.  Житловий фонд та розселення. 

Територія земельної ділянки передбачена під будівництво  індивідуа-

льних гаражів. Житлова забудова в межах цього ДПТ не передбачається. 

 

11.   Система  обслуговування  населення,  розміщення  основних об'є-

ктів обслуговування. 

 

Об'єкти обслуговування населення, на території земельної ділянки яка 

відводиться, відсутні. 
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12.  Вулично-дорожня  мережа,  транспортне  обслуговування, органі-
зація  руху  транспорту  і  пішоходів  та  велосипедних доріжок, ро-

зміщення гаражів і автостоянок 

 

Вулична  мережа  вже  сформована.  Під’їзд  до  ділянки  здійснюється  

проїздом від вул. Затишна. 

Рух  вантажного  та  обслуговуючого  транспорту  передбачено  існую-

чими вулицями. Рух транзитного транспорту передбачено вулицею  Захисни-

ків України. 

Крім вантажного та обслуговуючого транспорту цим транспортним ко-

ридором здійснюється рух громадського транспорту (автобуси, маршрутні 

таксі). 

  

13.  Інженерне  забезпечення,  розміщення  інженерних  мереж, споруд. 

Інженерне забезпечення даного об’єкту передбачається від централь-

них мереж  згідно технічних умов комунальних служб.  

 

16 .  Інженерна  підготовка  та  інженерний  захист  території, вико-

ристання підземного простору. 

 

Територія  проектованого  району  щодо  вертикального  планування  

вже сформована, тому не потребує інженерної підготовки. 

 

15.   Комплексний благоустрій та озеленення території. 

Враховуючи, що використання ділянки планується під розміщення га-

ражу, благоустрій території передбачається тільки в частині облаштування 

задовільного проїзду до індивідуального гаражу. Передбачити освітлення те-

риторії. Інших заходів не передбачається. 
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16.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього сере-

довища 

(охорона навколишнього природного середовища). 

 

 

1)  Проект Детального плану території для відведення земельної ділян-

ки для будівництва індивідуальних гаражів на м-ні «Сонячний» в районі те-

левежі в м. Покровськ Донецької області, було розроблено на підставі рішень 

Покровської  міської ради від 20.12.2017р. №7/48-18, від 20.12.2017р. №7/48-

19, від 02.10.2017р. 7/41-38, від 26.03.2018р. 7/53-24, від 31.08.2018р. №7/58-

21, від 21.12.2018р. 7/62-21. 

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого  

рівня, яка призначена для уточнення у більш крупному масштабі положень 

генерального плану міста, зокрема, планувальної структури, просторової 

композиції і параметрів забудови території  на м-ні «Сонячний» в м. Пок-

ровськ. 

 Завданням детального плану території є: 

-  визначення параметрів розміщення з урахуванням червоних ліній, 

санітарних зон та обмежень;  

- надання пропозицій щодо розміщення місць паркування транспортних 

засобів, комплексного благоустрою та озеленення території. 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, розміщення та іншого використання територій з дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного,    про-

типожежного та іншого законодавства; 

- визначаться заходи щодо реалізації містобудівної політики розвитку 

даної території згідно п.4 ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального пла-

ну території», для визначення містобудівних умов та обмежень забудови зе-

мельної ділянки.   

Детальний план території виконано з урахуванням містобудівної доку-

ментації вищого рівня: Генерального плану м. Покровськ, затвердженого рі-
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шенням Покровської міської ради від 22.08.2007 № 5/16-13                                    

«Об утверждении градостроительной документации», плану зонування тери-

торії (Зонінгу)  м. Покровськ, затвердженого рішенням Покровської міської 

ради № 7/34-19 від 26.05.2017.    

      Згідно ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» у складі містобудівної до-

кументації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона на-

вколишнього середовища», отже стан навколишнього природного середови-

ща висвітлено в звіті про СЕО. 

2) Місто Покровськ розташоване в центральній частині  Красноармій-

ського вугленосного  району, в степовій зоні південно-східної частини Укра-

їни на південно-західному крилі  Донецького кряжу, одного з головних тек-

тонічних елементів Донбас-Кальміус – Торецької улоговини, на західному 

схилі вододільної височини між річками Дніпро і Сіверський Донець. 

Рельєф являє собою степову рівнину, розчленовану яружно-балковою 

мережею балок Родинської і Сінної. Абсолютні відмітки коливаються в ме-

жах міста від 210 м на вододілі до 150 м – у заплаві ярів і балок. 

Природно-кліматичні умови 

Область характеризується помірно континентальним кліматом з недо-

статнім зволоженням. Її територія знаходиться під постійним впливом Атла-

нтичного океану і континентальних просторів Азіатського материка. Істот-

ний вплив роблять пориви холодного арктичного і теплого, вологого серед-

земноморського повітря. Найбільша кількість опадів випадає на підвищенні у 

західній частині Донецького кряжу, найменша – у приморських районах. Влі-

тку випадає до 50% річного обсягу. Сума опадів за рік складає 400-540 мм. 

Найбільш холодний місяць – січень, найбільш теплий – липень.  Середні те-

мператури січня від -5 до -8 С0
, липня 21-23 С0

. Характерні різкі коливання 

температури особливо відбувається взимку і восени. Різниця між середніми 

температурами взимку і влітку складає 28-30 С0
. Взимку і навесні панують 

східні вітри, що містять мало вологи. Влітку переважають західні, північно-

західні та східні вітри. Перші два приносять опади, останні – суховії. Область 
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у кліматичному режимі порівняно однорідна. Покровськ розташований в по-

мірних широтах, віддалений від моря на 180 км, тому клімат у місті помірно-

континентальний з недостатньою вологістю та засушливо-суховійними яви-

щами. Середньорічна температура повітря становить + 7,9С0
, самий теплий 

місяць – липень, самий холодний – січень. 

Стан атмосферного повітря 

Місто Покровськ не входить в перелік міст обласного підпорядкування 

з найбільшим забрудненням природних ресурсів, оскільки не має великої кі-

лькості потужних підприємств зі значними параметрами викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферу, скидів забруднених стічних вод, тощо. Згідно дер-

жавних статистичних даних  викиди забруднюючих речовин у атмосферу по 

м. Покровськ становили: у 2015 році - 68,1 тис.т/рік, 2016 році -  82,5 

тис.т/рік, 2017 році - 90,8 тис.т/рік. Згідно інформації Департаменту екології 

та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації середньодобові кон-

центрації речовин в атмосферному повітрі по м. Покровськ становлять: моно 

оксиду вуглецю СО - 1239,5567 мкг/м3, оксидів азоту  NO – 3,77466 мкг/м3 

та NO2 – 65,39 мкг/м3, діоксиду сірки SO2 – 14,13463 мкг/м3,  озону O3 – 

5,07583 мкг/м3. Стан атмосферного повітря деякою мірою впливає і на здо-

ров’я населення міста, оскільки з повітря ці речовини потрапляють в організм 

людини переважно через систему дихання. Органи дихання страждають від 

забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 

0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в орга-

нізм частки викликають токсичний ефект. Статистичний аналіз встановлює 

залежність між рівнем забруднення повітря і таких захворювань, як захворю-

вання верхніх дихальних шляхів, серцева недостатність, бронхіти, астма, 

пневмонія, емфізема легень, а також хвороби ока. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є природні  

відвали шахт, підприємства залізничного транспорту, викиди димових газів 

від котелень, пічні установки, що працюють на твердому паливі, піл не мо-

щених вулиць і проїздів, транспорт, що рухається. Ці джерела формують за-
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гальну екологічну ситуацію в місті. Концентрація шкідливих речовин в атмо-

сферному повітрі залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин стаці-

онарними та пересувними джерелами, переважних напрямків та інтенсивнос-

ті вітру, турбулентного і транспортного переносу речовин.  

Значної шкоди довкіллю завдають вихлопні гази автомобілів і дизель-

них поїздів, випаровування ЛОС від автомобілів і системи заправки транспо-

ртних засобів, викиди шкідливих речовин, що використовуються в техноло-

гічних процесах ремонту автомобілів, зважені частини від дорожнього пилу і 

т.д.  

Згідно державних статистичних даних щорічні викиди забруднюючих 

речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря по м. Покровськ станови-

ли:  

- Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

тис.т. : 

     2015 - 82,54 

     2016 - 68,09 

     2017 - 90,84 

     2018 - 66,83 

Основними забруднювачами атмосферного повітря є наступні підпри-

ємства: ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", КП "ПОКРОВСЬК-

ТЕПЛОМЕРЕЖА", ПрАТ “КДЗ”.  

Основні забруднювачі атмосферного повітря у м. Покровськ є окис азо-

ту, сірчистий ангідрид, окис вуглецю, аміак, сірководень, формальдегид та 

пил. Стан атмосферного повітря визначається Покровською міськрайонною 

філією ДУ “ДОЛЦ МОЗ”, автоматизованою система моніторингу довкілля 

(АСМД) у Донецькій області, Департаменту екології та природних ресурсів 

Донецької ОДА, Краматорським ЛСЗА Донецького РЦГМ.  
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Характеристика стану водних ресурсів  

Гідрографія території представлена струмками та водотоками, які про-

тікають на дні ярів. Ґрунтові води в заплавах балок залягають на глибині від 

0,5 до 3 м на плато і схилах – вище 10м. 

Джерелом водопостачання міста є канал Сіверський Донецьк-Донбас з 

очищенням води на Покровській фільтрувальній станції. Проектна продукти-

вність фільтрувальної станції 138 тис.м3/добу, фактична – 110 тис.м3/добу. 

Централізоване гаряче водопостачання у місті відсутнє. Очищення побутових 

стоків здійснюється на районних очисних спорудах розташованих північніше 

м. Мирноград, куди також скидають стоки м. Мирноград,  смт. Новоекономі-

чне. В місті є централізована каналізація, якою охоплені мало і багатоповер-

хова забудова, об'єкти культ побуту, громадські будівлі, промпідприємства і 

30% одноповерхової житлової забудови. Решта населення, яке проживає в 

одноповерховій забудові користується дворовими вбиральнями і вигребами. 

Рідкі нечистоти вивозяться на об'єднані очисні споруди м. Мирноград. Забір 

води безпосередньо з водних об’єктів, скидання забруднюючих речовин у 

водні об’єкти не відбувається. 

Зміни стану водного середовища, якщо ДПТ не буде затверджено, зага-

лом не прогнозуються. Водні ресурси міста незначні. Кілька невеликих во-

дойм, які існують за рахунок підземних джерел не використовуються ні про-

мисловими підприємствами, а ні в цілях розведення риби.  

У місті  немає дощової каналізації з очисними спорудами, тому водой-

ми забруднюються дощовими і талими водами, які по рельєфу скидаються у 

ставки. Неочищені господарсько-побутові стоки в не каналізованих районах 

також потрапляють в ставки в результаті техногенної фільтрації, оскільки бі-

льша частина води, що подається водопроводом, надходить в ґрунти при по-

ливі, фільтрації з вигрібних ям, витоках. Це робить неможливим використан-

ня міських водойм в рекреаційних цілях. 

Проведені дослідження складу води у водоймах показали вміст хіміч-

них речовин (2ГДК), мікробіологічних компонентів (1.47 ГДК), СПА (мию-
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чих засобів) (1,5 ГДК). У місті немає джерел водопостачання (джерел, сверд-

ловин, колодязів), які відповідають ДСТУ «Питна вода». У Покровську налі-

чується 6 ставків, чотири з яких є гідротехнічними спорудами дощової кана-

лізації. Основними джерелами водопостачання населення та галузей еконо-

міки у місті є р. Сіверський Донець через КП “Покровськводоканал”. 

 Відходи. 

У місті утворюються відходи металургійної, машинобудівної, будіве-

льної та господарської діяльності. Побутові відходи видаляються на полігоні 

ТПВ, який знаходиться на території Покровського району. Небезпечні відхо-

ди утилізуються на підприємствах, що мають ліцензію на здійснення опера-

цій щодо поводження з небезпечними відходами або видаляються у спеціа-

льних місцях видалення відходів категорії Б. У Покровську налічується три 

місця видалення відходів, один з них закритий. Підприємства, які утилізують 

відходи: ТОВ «Донбас-ВДМ» 

 

Стан геологічного середовища, земельних ресурсів 

В геологічній будові розглянутого району беруть участь кам'яновугільні і 

кайнозойські відкладення. Кам'яновугільні відкладення представлені всіма 

свитами середньої та нижньої свитою верхнього відділів. 

Породи карбону представлені аргілітами (глинистими сланцями), пісковика-

ми, вапняками та вугіллям. Загальна потужність карбонових викладів пере-

вищує 2500 м.  Палеогенові відкладення залягають на породах карбону і 

представлені бучанським і київським ярусами еоцену. Відкладання бучансь-

кого ярусу представлені темно-сірими і бурими дрібнозернистими пісками 

потужністю від 1,5 до 20м. На бучанських пісках залягають пилуваті глини 

київського ярусу потужністю до 13м. Неогенові відкладення представлені 

утвореннями Полтавської свити. Полтавська світа виражена білими і жовти-

ми кварцовими пісками часто з прошарками білих і сірих глин, лінзами гру-

бозернистими залізних дрібнозернистих  пісковиків і кварцитів. Часто нижні 

горизонти пісків обводнені і набувають характер плаунів. Потужність полта-
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вських відкладень до 20м. Четвертинні чорно-бурі глини і вище розміщені 

суглинки, потужністю 10-20м майже суцільним чохлом покривають площу 

описуваного району. У заплавах балок четвертинні відкладення представлені 

алювіальними пісками, супісями, мулами і глинами. 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища на основі спостере-

жень стану земель, можна констатувати, що погіршення  екологічного стану 

ґрунтів не спостерігається. 

Стан рослинного світу. 

На даний час на території ДПТ відсутні зелені насадження загального 

користування. 

В межах ДПТ поширеними є дерева: клен звичайний, або гостролистий 

(Acer platanoides), тополя пірамідальна (Populus pyramidalis Rozier), гіркока-

штан звичайний, або кінський каштан звичайний (Aesculus hippocastanum), 

гіркокаштан криваво-м'ясний (A. carnea) черемха звичайна (Prunus padus) та 

ін., кущі та чагарники, такі як птелея трилиста, або в'язовик (Ptelea trifoliate 

L.), спірея Вангутта (Spiraea vanhouttei), форзиція європейська (Forsythia 

europaea), ялівець козацький (Juniperus sabina L.), та ін. На прибудинкових 

територіях ростуть фруктові дерева: алича (Prunus cerasifera або Prunus 

divaricata), вишня звичайна (Prunus cerasus L.), вишня повстиста (P. 

tomentosa) тощо. Серед найбільш поширених представників рослинного світу 

– представники родин тонконогові (Poaceae) або злакові (Gramineae), розові 

(Rosaceae), айстрові (Asteraceae) або складноцвіті (Compositae). 

Як відомо, різні компоненти вихлопних газів двигунів транспортних 

засобів можуть по різному впливати на рослини. Газоподібні сполуки можуть 

токсично діяти на протоплазму рослинних клітин, зокрема сірчистий ангід-

рид здатний пригнічувати процеси фотосинтезу. 

Пил і сажа здатні закупорювати продихи клітин листя рослин, усклад-

нювати доступ сонячних променів до хлоропластів, що також негативно поз-

начиться на перебігу процесів фотосинтезу, і, як наслідок, сприятиме зни-

женню приросту рослинної біомаси та зниженню продуктивності. 
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Характеристика стану здоров'я  населення.  

Аналізуючи показники захворюваності по м. Покровськ слід зазначити, 

що найчисельнішою групою хвороб залишаються хвороби органів дихання, в 

основному за рахунок гострих респіраторних захворювань. Спостерігається 

тенденція до зростання у населення хвороб системи кровообігу, хвороб сечо-

статевої системи, хвороб крові, кровотворних органів, хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення обміну речовин, новоутворень. 

В цілому демографічна ситуація характеризується перевищенням  

смертності над народжуваністю, що є результатом стійких кризових явищ в 

економіці, зниження рівня життя, політичної стабільності. Смертність насе-

лення значною мірою залежить від стану здоров’я, який у свою чергу зале-

жить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану навколишнього середо-

вища та медицини, забезпечення продуктами харчування та їх цінності, соці-

ально-економічних умов тощо. 

Смертність населення міста протягом багатьох років стабільно висока. 

Основними причинами смерті є захворювання різних класів: кровообіг, онко-

логія, органів дихання, нещасні випадки і т.д. За статистичними даними спо-

стерігається збільшення показників смертності за всіма класами захворю-

вань. 

Прогнозні зміни стану здоров’я населення, якщо ДПТ не буде затвер-

джено - можна констатувати, що на погіршення стану здоров'я населення  не 

вплине. 

3) Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних 

умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та за-

будови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням 

взаємозв'язків основних та допоміжних споруд. 

Можливий вплив при виконанні підготовчих і будівельних робіт. 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві магазину здійснювати-

меться за рахунок проведення земельних робіт. В процесі реалізації проект-

них рішень в атмосферне повітря в основному надходитимуть речовини у ви-
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гляді пилу.  За рахунок роботи двигунів автотранспортних засобів, задіяних 

на постачанні і монтажі, в атмосферне повітря надходитимуть азоту оксиди, 

вуглецю оксид, діоксин сірки, сажа, сірководень. 

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок будівельних 

відходів та зняття родючого ґрунту під час будівництва. Родючий шар землі 

необхідно перенести в район сільськогосподарського використання земель 

згідно будівельних норм. 

Негативний вплив на водне середовище, порушення гідродинамічного 

режиму, виснаження поверхневих та підземних  водних ресурсів не відбува-

тиметься. 

Запроектований об'єкт не випромінює теплові, ультразвукові, електрома-

гнітні або іонізуючі хвилі. 

Негативні наслідки у результаті будівництва торгово-офісного примі-

щення на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближ-

чу житлову зону не планується. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов'я-

зані з відсутністю активних впливів планової діяльності (значних виділень 

теплоти, вологи, тощо) не відбувається. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техно-

генного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого 

стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передба-

чаються. 

Негативного впливу на стан здоров'я чи  захворюваність, а також погір-

шення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Рівень 

шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати норми 

допустимого впливу. 

Розміщення об'єкту проектування на вказаній території не пошкодить іс-

нуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних доку-

ментів, 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 дос-
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лідженої території в результаті будівництва/експлуатації  індивідуального га-

ражу  не прогнозується. 

4) Пов'язати ті чи інші наслідки для здоров'я населення з впливом будів-

ництва гаражу  дуже важко (так само, як і навпаки, довести відсутність тако-

го зв'язку), оскільки вплив на здоров'я часто неспецифічний і носить опосе-

редкований характер. 

Відведення  земельної ділянки під  будівництво індивідуального гара-

жу  не впливатиме на екологічну ситуацію району та не посилюватиме вже 

наявні екологічні проблеми даного регіону. 

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, 

прибережного-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій    історіко- 

культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призна-

чення. 

Територія ДПТ не межує з територіями, що мають природоохоронний 

статус. Найближчі території з природоохоронним статусом-урочище «Зоря» 

на території Сонцівської сільської ради Покровського району, що розташова-

не на відстані 20 км від Покровська. Таким чином, вплив на території з при-

родоохоронним статусом ДПТ не передбачається. 

Об'єктами екологічного контролю, що підлягає регулярному спостере-

женню і оцінці при виконанні документа державного планування є: 

— джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

— джерела утворення побутових відходів; 

— експлуатація місць тимчасового зберігання побутових відходів до їх вида-

лення відповідно до вимог законодавства; 

— каналізаційна мережа. 

З метою здійснення моніторингу необхідно: 

  — дотримуватись умов збирання та складування побутових відходів в міс-

цях тимчасового зберігання для запобігання забруднення атмосфери, ґрунту 

та підземних вод; 
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— дотримуватись періодичності вивозу відходів з майданчиків тимчасового 

зберігання відходів об’єкта для передачі їх стороннім спеціалізованим орга-

нізаціям для використання, утилізації, переробки, знищення або захоронення; 

— здійснювати спостереження за метеорологічними умовами, які є визнача-

льними при перенесенні та розсіюванні забруднюючих речовин; 

  — здійснювати спостереження за вмістом забруднюючих речовин в вихло-

пних газах автотранспортних засобів. 

       5) Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Про-

токол 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 ви-

значені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної еколо-

гічної 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 полі-

тики та показниках ефективності Стратегії. 

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами на 

2017– 2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 2017 року № 142-р, основною метою є створення надійної бази для 

стратегічного та бюджетного планування як на короткостроковий, так і на 

середньостроковий період. Прогнозування повинно бути технічним неупере-

дженим процесом, що забезпечуватиме реалістичні щодо темпів розвитку 

економіки та впливу реформ як в суспільстві, так і для головних розпорядни-

ків бюджетних коштів під час планування їх діяльності. 

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії  регіонально-

го розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Мі-
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ністрів України від 12.09.2018р. №733, що визначає цілі державної регіона-

льної політики та основні завдання центральних та місцевих органів вико-

навчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення 

зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної регіональної 

політики з іншими державними політиками, які спрямовані на територіаль-

ний розвиток. 

В стратегії розвитку Донецької області на період 2020року, одним із 

важливих інструментів реалізації державної політики у сфері сталого розвит-

ку суспільства та збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, ра-

ціональне використання природних ресурсів. 

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобі-

ганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені вимогами 

чинного законодавства: 

- просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання норматив-

них санітарно-захисних зон, санітарних розривів згідно вимог Державних са-

нітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП №173-96, 

протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) об'єктів транспо-

рту, зв'язку, енергетичної системи, інженерних комунікацій тощо згідно ви-

мог чинного законодавства; 

- забезпечення процедури ОВД для об'єктів, розташованих в межах території 

ДПТ, і щодо яких законодавством передбачена така процедура у відповіднос-

ті до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо за-

безпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами 

екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, вживати заходи 

щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу 

фізичних факторів відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря». Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки 

та прогноз до 2030 року» метою якої є збереження сприятливого стану атмо-
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сферного повітря, його поліпшення, запобігання й зниження рівня забруд-

нення та впливу на нього; 

- здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних, техноло-

гічних, архітектурно-будівельних та інших заходів щодо попередження утво-

рення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами, від-

повідно до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення»; 

- видалення зелених насаджень здійснювати з урахуванням вимог Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердже-

ного Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045; 

- здійснення повноцінної компенсаційної висадки зелених насаджень, які пі-

длягатимуть видаленню згідно з вимогами ст. 28 закону України «Про благо-

устрій населених пунктів». Регіональна програма формування та розвитку 

екологічної мережі в Донецької області на період 2019-2022 роки, завданням 

програми є поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених 

насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених 

пунктів, одним з основних засобів досягнення цих цілей є озеленення та бла-

гоустрій території  вільної від забудови в межах детального плану;  

- Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної 

ділянки на якій планується капітальне та тимчасове будівництво; 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання  

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресу-

рсів; 

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища; 

- планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновно-

го ресурсу; 

- проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітно-

сті і цілісності природних об’єктів і комплексів; 

- здійснення національної стратегії управління відходами в Україні на період 

до 2030 року, Програми поводження з відходами в Донецькій області на 
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2016-2020 роки: забезпечення детального та коректного проектування, що 

зменшує ризик помилок та потребує в додаткових матеріалах, проведення 

конкретних розрахунків потреби у замовленні будівельних матеріалів, укла-

дання договору з постачальниками про повернення невикористаних матеріа-

лів, надання переваги промисловому виробництву готових будівельних конс-

трукцій, елементів та їх частин, матеріалів та їх сумішей. 

Опис наслідків для довкілля 

6) За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 

безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення ат-

мосфери при будівництві та експлуатації індивідуального гаражу і вторин-

ним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (збільшення бронхо-

легеневих захворювань серед населення внаслідок забруднення атмосфери 

викидами малоймовірні). 

            Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалі-

зації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближ-

чому 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 незнач-

них за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом 

тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть 

викликати значні наслідки. Кумулятивний  вплив – відсутній. 

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.  Вплив на населення та соціально-економічні 

умови. Документ планування території не передбачає негативних наслідків 

для здоров’я населення. Розробка містобудівної документації дозволить за-

безпечити здійснення соціального розвитку міста Покровськ. 

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

сутні. 
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Реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на енерге-

тичну забезпеченість території та соціальний розвиток міста та  незначний 

вплив на довкілля. 

Тимчасові наслідки для довкілля - при виконанні підготовчих та будіве-

льних 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  автотранспорту. 

Довгострокові наслідки відсутні. 

Позитивні наслідки - дозволить забезпечити кращі умови для  обслуговуван-

ня населення, забезпечить додаткові робочі місця, додатковий дохід в місце-

вий бюджет. 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля 

та здоров’я населення не передбачається. 

7) Розглянемо наслідки від здійснення можливих операцій з відходами, 

вплив на атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, стан ґрунтів, 

геологічне середовище, флору та фауну, біорізноманіття, здоров’я населення, 

від акустичного впливу. 

Кількість побутових відходів від здійснення можливих операцій з від-

ходами  під час будівництва індивідуальних гаражів на м-ні «Сонячний» в ра-

йоні телевежі в м. Покровськ Донецької області, не значна і не буде мати від-

чутного впливу на атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси стан 

ґрунтів, геологічне середовище, флору та фауну, біорізноманіття, здоров’я 

населення, від акустичного впливу. 

    З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків ви-

конання документа державного планування на атмосферне повітря, водні ре-

сурси, земельні ресурси стан ґрунтів, геологічне середовище, флору та фауну, 

біорізноманіття, здоров’я населення, від акустичного впливу, пропонуються 

наступні заходи. 
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Дотримано нормовані параметри і допустимі рівні шуму, прийняті для 

територій житлової забудови.   

Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чи-

ном, аби максимально  вписатися  в  існуючий  рельєф, з додержанням вста-

новлених нормами відстаней для об’єктів будівництва за визначеним функці-

ональним використанням території.   

Ділянка  спланована  таким чином, що ухили не перевищують допус-

тимих норм.  

Для зменшення та пом’якшення рівня шуму пропонується застосування 

малошумних технологічних процесів та устаткування, оснащення шумного 

устаткування засобами дистанційного керування, дотримання правил техніч-

ної експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів.  

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в плані акус-

тичного забруднення територій  шляхом вжиття заходів щодо додаткової 

звукоізоляції  огороджувальних конструкцій будівель, що будуть зводитися. 

При зведенні гаражів доцільно застосовувати сучасні високоефективні 

екологічні енергозберігаючі технології, використовувати екологічні матеріа-

ли або матеріали з низьким вмістом шкідливих речовин, впровадження рі-

шень, що підвищують енергоефективність (тепло та гідроізоляція, тощо.). 

Дотримуватися планувальних заходів, зокрема додержання функціонального 

зонування території, організації санітарно-захисних зон та санітарних розри-

вів згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та благоустрій території», озеле-

нення та ін. При реалізації детального плану території не передбачається 

утворення промислових відходів. Видалення твердих побутових відходів 

здійснюватиметься контейнерним методом. Контейнери планується розташо-

вувати на спеціально відведених майданчиках зі зручними під’їздами. Виве-

зення побутових відходів здійснюватиметься згідно укладених договорів зі 

спеціалізованою організацією. Негативних наслідків при поводженні з побу-

товими відходами не передбачається. 
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Будівельне сміття планується вивозити самостійно або спеціалізовани-

ми підприємствами згідно з укладеними договорами. 

- створення системи водовідведення поверхневих вод; 

- утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані; 

- організація збору побутових та виробничих відходів з наступним ви-

везенням на полігон ТПВ; 

- попереджувати утворення неорганізованих звалищ побутових і про-

мислових відходів; 

9) Характеристика впливу та наслідків при реалізації даного документу. 

Реалізація Детального плану території для будівництва індивідуальних гара-

жів на м-ні «Сонячний» в районі телевежі в м. Покровськ Донецької області, 

буде мати вплив на поліпшення благоустрою на м-ні «Сонячний» (що поля-

гатиме у зменшенні нагромадження автотранспорту на автостоянках, на уз-

біччях проїжджої частини вул. Затишна, біля житлових будинків на м-ні 

«Сонячний». Наслідком виявиться  зменшення кількості аварійних ситуацій у 

місті, подовження термін експлуатації щонайменше одного автомобіля (що 

позитивно вплине на екологічну ситуацію не лише в місті, а і по країні в ці-

лому).    

 

10) З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час 

здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території пе-

редбачається розглянути декілька альтернатив: 

Альтернатива 1 «Нульовий сценарій» 

Незатвердження документу державного планування дасть можливість 

зберегти природний ландшафт території з її територіальною невпорядковані-

стю (територія покрита сорняковою трав’янистою рослинністю). В той же 

час буде становити перешкоди поліпшенню містобудівної ситуації у місті, 

благоустрою міста, покращенню умов проживання населення та екологічної 

ситуації в країні у цілому. 

 



30 

 

 

Альтернатива 2 «Базовий сценарій» 

У разі затвердження документу державного планування будемо мати 

можливість поліпшити умови проживання населення у місті Покровськ, збі-

льшити безпеку дорожнього руху по вул. Затишна, та проїздами м-ну «Соня-

чний» , не значною мірою, але все ж покращити екологічну ситуацію у місті 

та країні в цілому. 

Враховуючи вищенаведене обрано Альтернативу 2 – у зв’язку з впоря-

дкуванням обраної території та розвитком інфраструктури міста Покровськ. 

Опис здійснення  стратегічної екологічної оцінки. Під час підготовки 

звіту екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової дія-

льності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-

правових та інших заходів щодо забезпечення  безпеки навколишнього сере-

довища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівни-

цтва та функціонування будівель та споруд, надано прогноз впливу на ото-

чуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з ураху-

ванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нор-

мам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

10.1) Аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної докумен-

тації з точки зору екологічної ситуації, а саме:  

проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка 

межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характерис-

тику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рос-

линність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів 

природного середовища; розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом 

їх використання, водоспоживання, забруднення атмосферного середовища; 
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оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; проана-

лізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогео-

логічних умов. 

10.2)  Отримані зауваження та пропозиції до проекту містобудівної до-

кументації. 

 В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу 

на  стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пу-

нкту та підвищення якості життя населення.    

10.3) На стадії процедури ОВД будуть визначені (за потреби) програми 

моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження пла-

нованої діяльності, а також (за потреби) плани після проектного моніторингу 

відповідно вимог до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
 
Для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля передба-

чити: 
 

-   контроль стану забруднення атмосферного повітря, що належать до Пере-

ліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди 

яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598 (1 раз/рік); 

-   дослідження шуму, для вирішення  шумозахисних заходів; 

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними пока-

зниками, в яких реалізуються заходи діяльності, 1 раз на рік. 

11) Даний розділ не розглядається, так як територіально м. Покровськ  

розташовано на значній відстані від межі сусідніх держав. Транскордонний 

вплив для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, під час реалізації 

планової діяльності не відбудеться. 

12) Резюме нетехнічного характеру: метою детального плану терито-

рії  будівництва індивідуальних гаражів на м-ні «Сонячний» в районі телеве-

жі в м. Покровськ Донецької області, є уточнення планувальної структури 

території, визначення параметрів розміщення з урахуванням червоних ліній, 
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санітарних зон та обмежень.  Вплив на навколишнє природне середовище є 

зовсім незначний, з позитивних наслідків – задоволення потреб населення, 

запобігання засміченню атмосферного повітря та жилих територій , забезпе-

чення безперешкодного руху населення в житлових зонах, а також плануван-

ня та благоустрій території. 

13) Оцінка сукупного впливу планованої діяльності на природні ресу-

рси та комплекси. 

      Будівництво індивідуальних гаражів на м-ні «Сонячний» в районі телеве-

жі в м. Покровськ Донецької області, не буде мати значного впливу на при-

родні ресурси, тому що будівництво індивідуального гаражу не потребує ви-

користання будівельних матеріалів в значних обсягах, тобто обсяг викорис-

тання природних ресурсів при виробництві будівельних матеріалів для буді-

вництва  індивідуального гаражу буде мінімальним і не нестиме відчутного 

впливу на природні ресурси.  

Вплив будівництво  індивідуальних гаражів на природні комплекси (довкіл-

ля) має дещо більш значний характер у порівнянні з впливом на природні ре-

сурси. Це зумовлено тим, що збудовані гаражі будуть займати певну, не зна-

чну в межах міста, площу. Також при їх будівництві  як правило будуть утво-

рюватися будівельні відходи, які у будь-якому випадку нанесуть хоча й не 

значний, та все ж вплив на довкілля. Але у разі затвердження документу 

державного планування, па подальшого будівництва індивідуальних гаражів 

позитивний вплив на природні комплекси та довкілля в цілому перевищить 

негативні наслідки від їх будівництва , поясненням тому є зменшення потре-

би автовласника у закупівлі продуктів хімічної промисловості у процесі екс-

плуатації та зберігання автомобіля, значно подовжить термін експлуатації ав-

томобіля, автовласнику значний час не доведеться купувати інший транспор-

тний засіб, а отже і утилізувати  попередній автомобіль. 
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14) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здо-

ров’я населення. 

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням резуль-

татів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалі-

зації пропозицій Генерального плану міста у тому числі щодо господарської 

діяльності. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні пла-

нованої діяльності. До заходів передбачених для здійснення моніторингу на-

слідків виконання державного планування для довкілля можна віднести деякі 

функції Покровської міської ради, а саме: 

- проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють 

викиди,  на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови 

(згідно нормативних показників); 

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та стіч-

них вод, обстеження водозабірних споруд (згідно нормативних показників); 

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму (згідно 

нормативних показників). 

 

17.  Заходи щодо реалізації детального плану на етап 

 до 3 років. 

Основні заходи,  які будуть виконані в період 3 років включають в се-

бе:  

- приведення у відповідність з вимогами містобудівну документацію для ве-

дення містобудівної діяльності; 

- будівництво та організація облаштованості земельної  ділянки під розмі-

щення гаражу; 
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18.  Перелік вихідних даних. 

1.  Рішення сесії  Покровської  міської ради 20.12.2017р. №7/48-18, від 

20.12.2017р. №7/48-19, від 02.10.2017р. 7/41-38, від 26.03.2018р. 7/53-24, від 

31.08.2018р. №7/58-21, від 21.12.2018р. 7/62-21  

2.  Завдання на проектування. 

3.  Матеріали топогеодезичної основи  М 1:500. 

     4.  План зонування території (зонінг) м. Покровськ. 

19.  Техніко-економічні  показники,  у  т.ч.  прогнозні  показники відпо-

відно до етапів реалізації генерального плану. 

 

№ Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

У т.ч. на першу 

чергу 2020 р. 

1 2 3 4 5 

1 Площа земельної ділянки  

 (в межах детального  

плану всього) в тому числі: 
 

га 

 
- 3,000 

2 Площа земельної ділянки яка пла-

нується для відведення  

 

га 

 
 1,000 

2.1 -  Забудова 

 

м2
 

 

           3960 

2.2 -  Вулиці, дороги, майданчики 

 

м2
 

 
- Згідно проекту  

2.3 -  Зелені насадження та  

майданчики відпочинку 

м2
 

 
- Згідно проекту  

3 Тривалість будівництва 

 
місяців - Згідно проекту  

4 Річна потреба   

 
   

4.1 -   енергоресурсів: електроенергія МВт/год - Згідно проекту  

5 -   Ступінь вогнестійкості  
об’єкта будівництва 

 - Згідно проекту 
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20.  Матеріали  проведених  досліджень  та  проектних  робіт, вико-

ристаними спеціальними організаціями (за наявності) 
 

При розробці ДПТ жодні дослідження не проводились у зв’язку з від-

сутністю необхідності для їх проведення, матеріали проектних робіт інших 

спеціальних організація не застосовувалися. 

 

Примітка: 

Згідно статей 19,21  Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» детальний план території підлягає громадському обговоренню у 

порядку, встановленому законом та постановою КМУ від 25 травня 2011 р. 

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань               

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів місто-

будівної документації на місцевому рівні».  

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечу-

ється шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядуван-

ня, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодо-

ступному місці у приміщенні такого органу. 

Виконавчий орган  міської ради забезпечує оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

Детальний план території підлягає стратегічній екологічній оцінці, екс-

пертиза такої  містобудівної документації не здійснюється. 

 

 

 

Пояснювальну записку склав                           С.В. Литовченко 
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