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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 складових розвитку. Поява 

цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування 

екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.  

Одним з інструментів забезпечення збалансованості Програма економічного і 

соціального розвитку Покровської міської територіальної громади на 2023 рік (далі – 

Програма) стало застосування в процесі її розроблення стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО). СЕО – це системний і запобіжний процес, що здійснюється з метою аналізу 

потенційного впливу на довкілля документів стратегічного характеру, а також з метою 

інтегрування результатів оцінки в процес прийняття рішень.  

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 з метою забезпечення збалансованого 

(сталого) розвитку.  

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з 

розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної 

оцінки. З 12 жовтня 2018 року в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну 

оцінку». Відповідно до ст. 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону з 

1 січня 2020 року стратегічна екологічна оцінка повинна здійснюватися для програм 

економічного і соціального розвитку.  

             Проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) застосовується як системний 

процес для всебічного оцінювання на етапі планування проєкту документу державного 

планування, що передбачає визначення можливих негативних наслідків реалізації проєкту, 

розгляд в разі потреби можливих альтернатив реалізації цілей проєкту, визначення заходів з 

пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до проєкту документу державного 

планування. 
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1.Зміст та основні цілі Програми економічного та соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області 

на 2023 рік, її зв'язок з іншими документами державного планування. 
Проєкт Програми економічного та соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2023 рік (далі – Програма) розроблено 

Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської 

ради Донецької області на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації вiд 20 вересня 2022 року № 437/5-22 «Про 

розробку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 

рік». 

Законодавчою базою для розробки Програми є Закони України: від 5 лютого 2015 

року № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», від 23 березня 2000 року №  

1602-14 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» (зі змінами), статтями 42, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року 

№ 280-97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), «Про правовий режим 

воєнного стану»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами). 

Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного 

і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади на 2023 рік, пропозиції, 

які надійшли від секторів, відділів, управлінь, установ, організацій та підприємств громади.  

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну військові дії 

спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної 

діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних економічних 

втрат. Багато підприємств призупинили свою роботу або через безпосередню військову 

загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини. На цьому фоні 

відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зав’язків, а й структури 

економіки в цілому. Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного 

розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня повна 

статистична інформація. У зв’язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі 

реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності у сфері 

національної та регіональної безпеки через зміну ситуації на фронті інтенсивності та географії 

бойових дій та їх наслідків. 

Програма розроблена на основі аналізу існуючого стану економічної системи та 

соціально – гуманітарної сфери громади, визначення актуальних проблемних питань 

розвитку, оцінки можливого впливу внутрішніх та зовнішніх факторів суспільно-

політичного, демографічно-гуманітарного та соціально-економічного характеру.  

Головна мета Програми – створення умов для забезпечення належного 

функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання екологічних 

стандартів, та внаслідок цього підвищення доступності широкого спектра соціальних послуг 

та зростання добробуту населення.  

Пріоритетними напрямами розвитку Покровської міської територіальної громади 

Донецької області є: 

- забезпечення економічної і безпекової ситуації у громаді;  

- відновлення систем життєзабезпечення, що постраждали від надзвичайних ситуацій та 

бойових дій; 

- підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального виробництва і 

невиробничій сфері; 

- надання якісних послуг закладами освіти, охорони здоров`я та соціального захисту; 

- підтримка внутрішньо переміщених осіб; 

- створення безпечного середовища та забезпечення правопорядку; 

- забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами;  

- збереження трудового потенціалу. 

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів державного бюджету, та 
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місцевого бюджету. 

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проєкт 

Програми враховує положення програмних документів, які діють на державному та 

регіональному рівнях, а саме: 

- положення  Державної  стратегії  регіонального  розвитку  на   2021- 2027  роки,  

затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 05 серпня 2020 року № 695; 

- положення  Національної  економічної  стратегії  на  період  до  2030  року, 

       затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №  179; 

- положення Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 

02 червня 2021 року № 225/2021; 

- Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від  31 травня 2021 року № 586; 

- Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року»;  

- Національний план управління відходами до 2030 року, затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №117-р; 

- Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з реалізації 

у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, 

затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20; 

- Стратегія розвитку міста Покровська Донецької області на період до 2030 року, 

затверджена рішенням Покровської міської ради від 17 березня 2021 року № 8/7-1; 

- Основні засади  (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 

року, затвердженої Законом України від 28.02.2019 року № 2697-VIII; 

- Національний план дій з охорони навколишнього  природного середовища на період до 

2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 № 

443-р; 

- План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 06.12.2017 № 932-р; 

- Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 30.03.2016 № 271-р. 

- Регіональна програма моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 2020-

2024 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2019 № 20/5-20;  

- Міжвідомча регіональна програма «Екологічна просвіта та інформування для сталого 

розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затверджена розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

13.01.2019 № 21/5-20. 

Процедура СЕО дає можливість оцінити наслідки реалізації Програми на довкілля, у 

тому числі на здоров’я населення, розробити заходи із запобігання, зменшення та 

пом’якшення можливих негативних наслідків її здійснення. 

 

2.Характеристика поточного стану навколишнього природного 

середовища та здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану                 

(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень), якщо ДДП не буде затверджений. 
Покровська міська територіальна громада утворилася згідно з Перспективним планом 

формування територій громад Донецької області, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 12 червня 2020 р. №710-р. До складу Покровської міської 

територіальної громади увійшли 41 населений  пункт, а саме: міста Покровськ та Родинське, 

смт. Шевченко, села Гришине, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, новий Труд, 

Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишене, Новоєлизаветівка, Котлярівка, 

Надеждинка, Пушкіне, Новотроїцьке, Жовте, Нововасилівка, Новоолександрівка, 
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Новооленівка, Новопустинка, Успенівка, Перше Травня, Котлине, Троянда, Піщане, Вовкове, 

Звірове, Солоне, Срібне, Богданівка, Запоріжжя, Новоандріївка, Горіхове, Преображенка, 

Троїцьке, Українка, Ясенове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Фізико-географічна характеристика території. 
Покровська міська територіальна громада розташована в центральній частині 

Красноармійського вугленосного району, в степовій зоні південно-східної частини України 

на південно-західному крилі Донецького кряжу. Площа території  територіальної громади – 

513,6 км². Чисельність населення  громади  на 01.01.2022р. становить 81029 осіб. 

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, 

фактична чисельність населення громади суттєво зменшилася за рахунок проведення 

евакуаційних заходів до інших безпечних регіонів України, а також інших країн.  

Станом на 01.09.2022 року кількість  внутрішньо переміщених осіб 17 604, в тому 

числі сімей 15 458, працездатних осіб  4 915, дітей до 18 років 1 864, осіб з інвалідністю 361 

та пенсіонерів 10 464.            

Адміністративним центром територіальної громади є місто Покровськ. Територією 

міста проходить автошлях Е50, М04. Відстані від міста автомобільними дорогами: Київ – 643 

км, Краматорськ – 81 км, Дніпро – 183 км, Харків – 261 км, Запоріжжя – 201 км. У місті 

розташована однойменна вузлова залізнична станція на перетині ліній Дніпро — Ясинувата 

та Лозова — Рутченкове. 

Покровська міська територіальна громада лежить у помірних широтах на відстані 180 

км від моря, тому клімат тут помірно континентальний з недостатньою вологістю та 

посушливо - суховійними явищами. Середньорічна температура повітря становить +7,9 С, 

найтепліший місяць — липень, найхолодніший — січень, за рік понад 180 теплих днів. 

2.2. Характеристика клімату і мікроклімату. 
Покровська міська  територіальна громада розташована у зоні помірно-

континентального клімату з часто посушливим літнім і помірно  вологим зимовим 

періодами. 

Середня тривалість без морозного періоду 160-200 днів і середньорічною 

температурою повітря 8…10 ℃.  

Середня місячна температура повітря змінюється в перебігу  року від – 5-8 ℃ в січні 

до + 21-23 ℃ в липні. Середня температура повітря в 13 годин найспекотнішого місяця 

дорівнює + 26,8 ℃. 

Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої складає 5 %, становить 12 м/с. 

Найбільша повторюваність приземних інверсій спостерігається в літній нічній час.    
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Вищий потенціал забруднення спостерігається в зимові місяці, коли інверсії мають 

найбільшу потужність і інтенсивність. 

Річна сума опадів 522 мм. Розподіл опадів у році украй нерівномірне. Основна 

кількість опадів випадає в теплий період, з квітня по жовтень. 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за даними державної гідрометеорологічної 

служби у Донецькій області наведено у табл. 1. 

                                                                                                                                 Таблиця 1. 

              Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця року, Т, 0С 
26,8 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, 

Т, 0С 
- 9,1 

Середньорічна роза вітрів, %:  

Пн 8,2 

ПнСх 17,0 

Сх 17,0 

ПдСх 12,7 

Пд 121,2 

ПдЗ 11,6 

З 12,4 

ПнЗ 8,9 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5 %, U*, м/с 
12,0 

 

Забруднення приземного шару атмосфери в значний мірі залежить від 

метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють накопиченню 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрація домішок може різко 

збільшуватися. Для вирішення цієї задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов та 

своєчасне скорочення викидів забруднюючих речовин. 

Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають 

посилення парникового ефекту та є одним із суттєвих факторів впливу на зміну клімату. 

Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності транспорту, сільського 

господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх 

шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу.  

Згідно Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Донецькій області, за інформацією Державної служби статистики України, викиди 

забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел 

забруднення за 2021 рік становлять 744,1 тис. т (33,2 % від загальних викидів по Україні) та 

на 0,9 % менше, ніж в 2020 рік. Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю склали 

22699,5тис. т. Рухомі джерела викидів (автомобільний, залізничний та виробнича техніка) 

залишаються потужним забруднювачем довкілля в області, зокрема в 2019 році викиди 

склали - 56,9 тис.т, в 2020 році - 51,5 тис.т., в 2021 році - 51,3 тис. т. Серед значних джерел 

парникових газів на території громади є вулично-дорожня мережа, промисловість (особливо 

вугільна промисловість). Видобуток вугілля та поводження з ним призводить до значних 

викидів пов’язаних з витоками метану при видобутку, підготовці, транспортуванні, 

зберіганні і споживанні викопних видів палива. Кількість викидів метану пропорційно 

збільшується відповідно до кількості видобутого вугілля. А отже, вугільна промисловість є 

значущим фактором впливу на зміни клімату. 

Згідно Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Донецькій області на території області спостерігаються загальні кліматичні тенденції 
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характерні для України. За останні 29 років (з 1991 по 2019 р.р.) середня за рік температура 

повітря становила 8,5° і збільшилася порівняно з середньорічною температурою за 

кліматологічними стандартними нормами (1961-1990 р.р.), затвердженими Всесвітньою 

Метеорологічною Організацією – далі ВМО, на 0,6° , а порівняно з середніми багаторічними 

за 1881-1960 р.р. на 1,1°. Значне і стійке підвищення температурного фону спостерігалося у 

холодний період року (листопад-березень на 2,4°) від мінус 4,3° за кліматологічними 

нормами 1961-1990 р.р. до мінус 1,9° за середніми багаторічними температурами 1991-

2019р.р. Стійко, але уповільнено відбувається наростання тепла у теплий період року 

(квітень-жовтень на 0,5°) від 15,4° порівняно з кліматологічними нормами до 15,9° за 

середніми багаторічними за 1991-2019р.р. 

Важливим фактором для оточуючого середовища, сільського та лісового господарств 

являється кількість опадів. Річна кількість опадів – це загальний показник зволоження 

території. За даними кліматологічної норми 1961-1990 р.р. та середніх багаторічних 

показників річні показники кількості опадів на території Донецької області знаходяться у 

межах 509-518 мм за рік. За останні 10 років середня мінімальна кількість опадів склала 446 

мм у 2014, максимальна кількість опадів склала 686 мм у 2016 (60-63% опадів випадає у 

вегетаційний період (квітень-жовтень)). Але змінився характер опадів: збільшується 

кількість малоефективних сильних злив (часто з градом) після тривалих сухих періодів. За 

умови збереження таких темпів потепління вже через 30 років середня річна температура 

повітря може підвищитися ще на 1-1,5°. Збільшення кількості опадів малоймовірне. Це 

загрожує посиленням посух та збільшенням площ земель, схильних до опустелювання. 

Кількість стихійних лих, пов’язаних з гідрометеорологічними природними явищами, значно 

зросла протягом останніх десятиліть. У Покровській МТГ, як у всій Україні, спостерігається 

потепління, яке переважно проявляється у змінах (часто екстремальних) звичного 

середовища проживання та погіршення якості природних ресурсів, важливих для існування 

людини. У глобальному контексті це проявляється в активізації масових міграційних 

процесів. Локально отримуємо зменшення води в річках, зміну та/або зникнення видів флори 

та фауни, підвищення загрози розповсюдження інфекційних хвороб. 

Ймовірний стан клімату, якщо документ державного планування  не буде затверджено. 

Документ державного планування містить заходи, виконання яких дозволить знизити 

викиди в атмосферу, в тому числі парникових газів (розроблення комплексної схеми 

організації дорожнього руху міста Покровськ та поточний ремонт доріг). Але нажаль, 

збільшення кількості одиниць транспорту призведе до збільшення кількості викидів у 

атмосферу від пересувних джерел, це ймовірно може призвести до погіршення якості 

повітря. Тому можна зробити висновок, що у разі не затвердження документа державного 

планування вплив на клімат на місцевому рівні залишиться без суттєвих змін.  

2.3. Інженерно-геологічні процеси та явища. 
У геолого-структурному відношенні громада відноситься до Красноармійського 

вугленосного району на південно – західному крилу Донецького кряжу, одного з головних 

тектонічних елементів Донбас – Кальміус – Торецької улоговини, на західному схилі 

вододільної височини між річками Дніпро і Сіверський Донець.  

Рельєф являє степову рівнину, розчленовану яружно-балковою мережою балок 

Родинської і Синної. Абсолютні відмітки коливаються в межах міста від 210 м на вододілі до 

150 м – у заплаві ярів та балок.  

В межах району підземні води приурочені до кам'яновугільних, палеогенових, 

неогенових і четвертинних відкладень. Водоносний горизонт в кам'яновугільних 

відкладеннях приурочений до тріщинуватих піщаників і вапняків, а в зоні вивітрювання  

водоносіями  іноді є  сланці (аргіліти). 

У геоморфологічному відношенні виділяють вододільні плато і схили балок, а також 

тальвеги балок і ярів. Вододільні плато і схили балок складені в основному четвертинними 

делювіальними жовто-бурими суглинками та являють собою території, придатні для 

забудови. У тальвегах балок і районах розвитку ярів будівництво не рекомендується через 

високе стояння ґрунтових вод, а також можливих зсувів. 
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2.4. Стан атмосферного повітря. 
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря Покровської МТГ є 

відвали шахт, модульні котельні, котли та пічні очаги на твердому паливі, які опалюють 

приватний та державний сектор, та пересувні джерела.  

На території МТГ основними джерелами забруднення атмосферного повітря є 

підприємства вугільної промисловості  ПРАТ «ШУ «Покровське», ДП ВК 

«Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманська», ПАО «КДЗ», викиди від автомобільного 

транспорту. 

Якість атмосферного повітря в Покровській МТГ залежить від обсягів викидів 

забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення – стаціонарних і пересувних. 

За публічною інформацією Головного управління статистики у Донецькій області 

обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення міста Покровськ складає (таблиця 2): 

                                                                                                                                Таблиця 2. 
рік 2017 2018 2019 2020 

тис. т 90,84 66,83 53,76 75,47 

 

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2018-2020 роках у 

порівнянні з 2017 роком пов’язано з проведенням антитерористичної операції в регіоні.  

Внаслідок збройного конфлікту багато промислових підприємств зазнали руйнувань, деякі  

промислові підприємства знизили свою потужність, а деякі взагалі зупинили роботу. 

 У 2020 році спостерігається незначне збільшення викидів по відношенню до 2019 року, 

що пов’язане з нарощуванням потужності промислових підприємств і переходом з газу на 

альтернативні види палива (зокрема, на вугілля різних марок). Найпоширенішими 

забруднюючими речовинами у викидах є пил, діоксид та інші сполуки сірки, діоксид азоту, 

оксид вуглецю. 

Основними забруднювачами повітря міста є підприємства видобувної та переробної 

промисловості. Усі підприємства працюють згідно із затвердженими дозволами на викиди. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення по місту Покровськ протягом 2017-2020 років. 

           

Однією з основних причин надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря є моральне старіння та фізичне зношення технологічного та пилогазоочисного 

устаткування, що не відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення встановлених 

законодавством нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

Нижче наведено відомості про стан повітря за даними Покровської міськрайонної філії 

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» у 

221 138.9 71.9 134.1

865.2 969.5

441.1 398.6

2017 2018 2019 2020

Диоксид азоту (т) Диоксид сірки (т)
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червні-жовтні 2022 року. Згідно результатів проведених досліджень перевищення 

нормативних показників забруднення не зафіксовані (таблиця 3). 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                     Таблиця 3. 
Дата 

дослідження 

Адреса 

дослідження/назва 

об’єкту 

(відбору проби) 

Забруднююча 

речовина 

Фактичний 

показник 

забруднення 

Нормативний 

показник 

забруднення 

Одиниця 

виміру 

показника 

1 2 3 4 5 6 

21.06.2022р. Район магазину Пил  0,47 0,5 мг/м3 

 «Хазяїн» Сажа  0,15 0,15 мг/м3 

 вул. Шевченка Азоту діоксид 0,094 0,2 мг/м3 

 м. Покровськ Азоту оксид 0,035 0,4 мг/м3 

  Сірчаний 

ангідрид 

0,11 0,5 мг/м3 

  Сірчана к-та <0,005 0,3 мг/м3 

  Сірководень  <0,004 0,008 мг/м3 

  Фенол  <0,004 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  0,017 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,55 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,12 0,2 мг/м3 

  Свінець  0,00076 0,001 мг/м3 

  Кадмій  0,000074 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,001 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,00023 0,003 мг/м3 

  Залізо <0,00001 0,04 мг/м3 

  Нікель <0,00001 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець <0,00001 0,01 мг/м3 

  Хром 0,0006 0,0015 мг/м3 

28.06.2022 Район  Пил  0,43 0,5 мг/м3 

 Міськгазу, Сажа  0,13 0,15 мг/м3 

 вул. Шосейна, Азоту діоксид <0,02 0,2 мг/м3 

 м. Покровськ Азоту оксид <0,016 0,4 мг/м3 

  Сірчаний 

ангідрид 

<0,09 0,5 мг/м3 

  Сірчана к-та <0,005 0,3 мг/м3 

  Сірководень  <0,004 0,008 мг/м3 

  Фенол  <0,004 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  <0,01 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,39 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,069 0,2 мг/м3 

  Свінець  0,0009 0,001 мг/м3 

  Кадмій  0,00014 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,0051 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,002089 0,003 мг/м3 

  Залізо <0,00001 0,04 мг/м3 

  Нікель <0,00001 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець <0,00001 0,01 мг/м3 

  Хром <0,00001 0,0015 мг/м3 
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18.07.2022р. Район заводів Пил  0,45 0,5 мг/м3 

 КПБ- Сажа  0,14 0,15 мг/м3 

 Електродвигун Азоту діоксид 0,11 0,2 мг/м3 

 вул. Захисни- Азоту оксид 0,056 0,4 мг/м3 

 ків України Сірчаний 

ангідрид 

0,45 0,5 мг/м3 

 м. Покровськ Сірчана к-та 0,038 0,3 мг/м3 

  Сірководень  0,0077 0,008 мг/м3 

  Фенол  0,0085 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  0,014 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,24 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,28 0,2 мг/м3 

  Свінець  0,001 0,001 мг/м3 

  Кадмій  0,00028 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,001 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,003 0,003 мг/м3 

  Залізо 0,000037 0,04 мг/м3 

  Нікель <0,00001 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець <0,00001 0,01 мг/м3 

  Хром <0,00001 0,0015 мг/м3 

10.08.2022 Район  Пил  0,32 0,5 мг/м3 

 прохідної Сажа  0,062 0,15 мг/м3 

 Динасового Азоту діоксид 0,066 0,2 мг/м3 

 заводу Азоту оксид <0,016 0,4 мг/м3 

 вул. Шмідта Сірчаний 

ангідрид 

<0,09 0,5 мг/м3 

 м. Покровськ Сірчана к-та <0,005 0,3 мг/м3 

  Сірководень  0,006 0,008 мг/м3 

  Фенол  <0,004 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  <0,01 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,41 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,15 0,2 мг/м3 

  Свінець  <0,00006 0,001 мг/м3 

  Кадмій  <0,000002 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,0022 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,00185 0,003 мг/м3 

  Залізо 0,000025 0,04 мг/м3 

  Нікель 0,00054 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець 0,00004 0,01 мг/м3 

  Хром <0,00001 0,0015 мг/м3 

19.10.2022 АЗС Пил  0,4 0,5 мг/м3 

 «Волна» Сажа  0,086 0,15 мг/м3 

 вул. Захисників Азоту діоксид <0,02 0,2 мг/м3 

 України Азоту оксид 0,035 0,4 мг/м3 

 м. Покровськ Сірчаний 

ангідрид 

0,18 0,5 мг/м3 

  Сірчана к-та 0,018 0,3 мг/м3 

  Сірководень  <0,004 0,008 мг/м3 



 

12 
 

  Фенол  <0,004 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  0,014 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,22 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,11 0,2 мг/м3 

  Свінець  <0,00006 0,001 мг/м3 

  Кадмій  <0,000002 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,0016 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,0014 0,003 мг/м3 

  Залізо <0,00001 0,04 мг/м3 

  Нікель <0,00001 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець <0,00001 0,01 мг/м3 

  Хром <0,00001 0,0015 мг/м3 

31.10.2022 АЗС Пил  0,38 0,5 мг/м3 

 «Паралель» Сажа  0,13 0,15 мг/м3 

 вул. Захисни- Азоту діоксид <0,02 0,2 мг/м3 

 ків України Азоту оксид <0,016 0,4 мг/м3 

 м. Покровськ Сірчаний 

ангідрид 

0,25 0,5 мг/м3 

  Сірчана к-та <0,005 0,3 мг/м3 

  Сірководень  <0,004 0,008 мг/м3 

  Фенол  <0,004 0,01 мг/м3 

  Формальдегід  <0,01 0,035 мг/м3 

  Окис вуглецю 0,36 5,0 мг/м3 

  Аміак  0,12 0,2 мг/м3 

  Свінець  <0,00006 0,001 мг/м3 

  Кадмій  0,000057 0,0003 мг/м3 

  Цинк  0,0016 0,05 мг/м3 

  Мідь  0,0016 0,003 мг/м3 

  Залізо <0,00001 0,04 мг/м3 

  Нікель <0,00001 0,002 мг/м3 

  Кобальт <0,00001 0,001 мг/м3 

  Марганець <0,00001 0,01 мг/м3 

  Хром <0,00001 0,0015 мг/м3 

 

Ймовірний стан атмосферного повітря, якщо проєкт ДДП не буде затверджено. 

У зв'язку зі старінням технологій та обладнання, пошкодженням покриття 

автомобільних доріг (а також відсутність твердого покриття на частині доріг) та старіння 

транспортних засобів передбачається незначне систематичне збільшення шкідливих викидів 

в атмосферне повітря. Істотних змін в стані здоров'я населення не передбачається, але 

можливе помірне систематичне збільшення негативного впливу на здоров'я людей, 

тваринний і рослинний світ через накопичення викидів. Серед антропогенних джерел 

забруднення в громаді транспорт займає значне місце після промисловості, оскільки 

поставляє в природне середовище значні маси пилу, сажі, відпрацьованих газів, мастил, 

важких металів та інших речовин. Стан дорожнього покриття має безпосередній вплив на 

кількість шкідливих викидів від автомобілів. Детальний прогноз впливу забруднення 

атмосфери на здоров’я населення рекомендовано проводити за результатами моніторингу 

виконання наслідків реалізації ДДП, заходи для виконання якого визначено в цьому Звіті. 

Одним із негативних наслідків воєнних дій, в тому числі на території Донецької області є 

забруднення атмосфери небезпечними газами, які утворюються в результаті постійних 

артилерійських обстрілів та застосування вибухівки. Під час вибуху всі речовини проходять 

повне окиснення, і продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу, основні з яких — 
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вуглекислий газ та водяна пара - не є токсичними, і шкідливі тільки в контексті глобальних 

змін клімату, оскільки обидва є парниковими газами. Втім, 1 кг вибухівки утворює також і 

декілька десятків куб. м токсичних газів: SO2, NOx, CO, серед яких є також небезпечні 

недоокиснені органічні сполуки, зокрема ароматичні, які є значно токсичніші, ніж звичайні. 

В атмосфері оксиди сірки та нітрогену спричиняють кислотні дощі, які змінюють рН ґрунту 

та викликають опіки рослин, до яких особливо чутливі хвойні. Перелічені загрози у разі 

зміни ситуації щодо розгортання бойових дій можуть мати місце й для громади.                         

Проєктом передбачені заходи спрямовані на покращення атмосферного повітря у місті. 

Такими заходами є озеленення міста та проведення моніторингу атмосферного повітря. У 

випадку, якщо проєкт програми не буде затверджений, а заходи спрямовані на покращення 

стану атмосферного повітря не будуть реалізовані, стан атмосферного повітря ймовірно 

залишатиметься на рівні сучасних показників.  

2.4.1 Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря. 
 Згідно переліку підприємств, установ та організацій Донецької області, які здійснюють 

діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання (далі –ДІВ) на території, 

підконтрольній українській владі, наданий Головним управлінням державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (листом від 07.08.2020 № 5001-

4761/5010) на території Покровської міської територіальної громади відсутні. Нижче 

наведено дані щодо радіаційного фону у громаді за інформацією Покровської міськрайонної 

філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 

(таблиця 4). 

                                                                                                                                     Таблиця 4. 

Дата вимірювання Місце 

вимірювання 

Фактичний показник 

мкР/год 

Нормативний 

показник мкР/год 

01.02.2022  - 28.02.2022 

 

вул. Поштова, 15 Середній  13 Не більше 30  

 01.03.2022 - 31.03.2022 
 

вул. Поштова, 15 Середній  13 Не більше 30  

01.07.2022р.-31.07.2022р.  

 

вул. Поштова, 15 0,12 - 0,17  

 

Не більше 0,30  

 01.08.2022р. - 31.08.2022р.  

 

вул. Поштова, 15 0,10 - 0,18  

 

Не більше 0,30  

 01.09.2022р.  - 30.09.2022р.  
 

вул. Поштова, 15 0,11 - 0,16  
 

Не більше 0,30  

 01.10.2022р.  - 31.10.2022р.  

 

вул. Поштова, 15 0,12 - 0,15  

 

Не більше 0,30  

 01.11.2022р.  - 30.11.2022р.  
 

вул. Поштова, 15 0,12 - 0,16  
 

Не більше 0,30  

 

Протягом 2022 року радіаційний фон на території громади залишився стабільний. 
 

2.5. Стан поверхневих та підземних водних ресурсів. 
Гідрографія території представлена струмками та водотоками, які протікають на дні 

ярів. Ґрунтові води в заплавах балок залягають на глибині від 0,5 до 3 м на плато і схилах – 

вище 10 м. 

В основі четвертинного покриву залягають піски і глини третинного віку, а також 

піщано-глинисті сланці карбону. Там, де суглинки підстилаються глинами, можливий 

розвиток «верховодки», що в періоди інтенсивного танення снігів і рясних опадів, може 

досягати високого рівня. Ґрунтові води на території плато і схилах до глибини 6-10 м 

відсутні. 

Заплави балок і ярів складені в основному алювіальними відкладеннями – пісками, 

глинами, мулами, делювіальними суглинками прилеглих схилів. Рівень ґрунтових вод на цих 

територіях 0,5-3,0 м від поверхні землі. 

Водопостачання Покровської МТГ здійснюється із системи «Вода Донбасу» КП 

«Компанія «Вода Донбасу».  

Покупна вода використовується для потреб питного, промислового і комунально-
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побутового призначення. 

Із розподільчої мережі 17 підвищувальних насосних станції (далі – ПНС) подають 

воду безпосередньо споживачам. Обсяг подачі води  11,65 тис.м³/добу.  

Питна вода подається в місто споживачу цілодобово відповідно до ДСанПІН 2.2.4-

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Контроль 

за якістю води здійснює акредитована лабораторія КП «Покровськводоканал». 

На балансі КП «Покровськводоканал» знаходяться: 

- 314,3 км водопровідних мереж, знос яких складає 41,3%; 

- водопровідні насосні станції – 17 од.; 

- 142,7 км каналізаційних мереж, знос мереж – 57,6%; 

- каналізаційні насосні станції – 8 од. 

Очисні споруди в місті відсутні. Схема каналізації м. Покровська та м. Родинське 

являє собою перекачування стічних вод по напірним колекторам за допомогою 

каналізаційних насосних станцій на очисні споруди м. Мирноград. 

Для забезпечення водою мешканців громади здійснюються роботи з переводу 

системи подачі води на альтернативні джерела водопостачання.  

      Ймовірний стан водних ресурсів, якщо зміни якщо проєкт ДДП не буде затверджено. 

За умови збереження існуючого ситуації можливе збільшення негативного впливу 

промисловості, через затоплення шахт і забруднення водоносних горизонтів шахтними 

водами та забруднення масивів поверхневих вод стічними водами підприємств, що призведе 

до подальшого погіршення якості питної води. Через скиди забруднених вод із шахт 

прогнозується підвищення мінералізації водойм громади, що й надалі спричинятиме 

деградацію існуючих екосистем. 

2.6. Стан ґрунтів. 
Ґрунтовий покрив території, що досліджується, достатньо одноманітний. Згідно даних 

офіційного веб-порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

«Публічна кадастрова карта» в межах проєктної території поширені чорноземи звичайні 

малогумусні (шифр 54). 

Відповідно до даних Донецької філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України» наявність в ґрунті важких металів, залишків пестицидів та радіонуклідів в 

Донецькій області на природному рівні та не перевищує ГДК, але це не відображає стан 

ґрунтів у безпосередній близькості до місць видалення побутових відходів. 

Основними джерелами забруднення ґрунтів території є підприємства та побутові 

відходи. У випадку несвоєчасного збирання та утилізації сміття можливе локальне 

бактеріологічне та механічне забруднення ґрунтів. Вторинним джерелом негативного впливу 

на ґрунт є забруднення атмосферного повітря. 

Розробка вугільних родовищ у Донбасі створила велике навантаження і призвела до 

значного нагромадження негативних факторів, що впливають на навколишнє природне 

середовище. 

Вплив гірничих робіт на навколишнє середовище пов'язаний з багаторічним 

нераціональним використанням природних ресурсів із застосуванням застарілих технологій і 

характеризується наступним: активізацією деформацій земної поверхні, утворення провалів; 

зсувами зон активного газовиділення, неконтрольованим метановиділенням; порушенням 

гідрологічного режиму, підтопленням територій; забрудненням водного і повітряного 

басейнів, негативним впливом породних відвалів; знищенням ґрунтового і рослинного 

покриву на територіях, значно більших, ніж земельні відводи підприємств. 

Серйозною проблемою в області є деградація земель та опустелювання, які 

спричиняють істотні проблеми екологічного і соціально-економічного характеру. За 

результатами досліджень стану ґрунтів найбільша деградація властива слаборозвиненим 

ґрунтам, які сформувались на щільних породах, на елювії щільних порід, крутих схилах, де є 

умови розвитку ерозійних процесів. Вміст гумусу, елементів живлення рослин таких видів 

ґрунтів низький та дуже низький, водний режим недостатній для нормального розвитку 

рослин. Загальна площа таких ґрунтів в Донецькій області, які можуть належати до 89 

деградованих та малопродуктивних на території, яка підконтрольна українській владі, понад 

12,3000 тис. га. Найбільш масштабними деградаційними процесами є водна та вітрова 
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(дефляція) ерозія ґрунтів, підтоплення земель, підкислення, засолення та осолонцювання 

ґрунтів. Структура використання земель сільськогосподарського призначення за останні 

роки значно змінилась: в польових сівозмінах пріоритетними стали озима пшениця, 

соняшник, ярові зернові (ячмінь), рапс та інколи кукурудза, бобові (горох). Практично 

відсутні овочеві, кормові сівозміни. Повністю відсутні ґрунтозахисні сівозміни. Деградація 

земель та опустелювання також призводять до втрат біорізноманіття, погіршення стану або  

зникнення водних об’єктів, загострення проблем водозабезпечення населення і галузей 

економіки та, як наслідок, погіршення умов життя людей. 

Земельний фонд Покровської міської  ради складає 51,37 тис. га, в тому числі: 45,2 

тис. га сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 38,56 тис. га.  

Одним з головних факторів ґрунтоутворення є рослинництво. 

Заходи, які сприяють вирішенню проблеми деградації земель та опустелювання: 

створення захисних лісових смуг по межах полів; відновлення рослинного покриву на 

територіях відкритих гірничих розробок, уздовж доріг, трубопроводів і всіх місць, де він 

знищений; впровадження науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій 

збереження та відтворення родючості ґрунтів та ведення землеробства; запобігання 

деградаційним процесам ґрунтового покриву на найбільш ерозійно-небезпечних територіях, 

консервація деградованих та малопродуктивних земель; закріплення і заліснення рухливих 

пісків. 

   Ймовірний стан земельних ресурсів та ґрунту, якщо проєкт ДДП не буде затверджено. 

Змін стану земельних ресурсів протягом 2023 року через планову діяльність не 

передбачається. Можлива загроза внаслідок воєнних дій через забруднення ґрунтів важкими 

металами свинцем, стронцієм, титаном, ванадієм, кадмієм, марганцем, нікелем.  

2.6.1. Природно - заповідний фонд. 
 Природно-заповідний фонд Донецької області станом на 01.01.2020 має у своєму 

складі 173 території та об’єкта, фактичною площею 99996,65 га (3,77% території області), що 

є низьким показником.  

На території громади території, віднесені до природно-заповідного фонду відсутні. 

Через територію громади не проходять території Смарагдової мережі.  

В Донецькій області затверджено Регіональну програму формування та розвитку 

екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки. В громаді локальна схема 

екомережі не розроблена. 

2.7. Стан рослин. 
Найбільшої антропогенної трансформації зазнали ділянки видобування корисних 

копалин, де утворились відвали порід, та місця видалення відходів. 

На території населеного пункту зелені насадження є найважливішим елементом 

формування міського середовища, фактором, що має велике значення в санітарно- 

гігієнічному, архітектурно-планувальному і соціальному відношенні. Зелені насадження 

потребують інвентаризації та відповідного догляду. Важливим питанням є забезпечення 

догляду зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових масивів, впродовж 

вулиць і доріг міста, створення ландшафтно-рекреаційних зон. 

Зелена зона громади представлена об’єктами загального користування (парки, сквери, 

лісопарки), обмеженого користування (насадження на територіях об’єктів громадського та 

іншого призначення), спеціального призначення (насадження вздовж вулиць та санітарно- 

захисні насадження). Важливу роль в догляді за зеленими насадженнями відіграє полив 

дерев, кущів, квітників і газонів. 

Рослинність м. Покровськ представлена зеленими насадженнями загального 

користування загальною площею 72 га , що складає 10,0 м2 на 1 людину. 

Ймовірний стан рослинного та тваринного світу, якщо проєкт ДДП не буде 

затверджено. 

Виконання заходів Програми не спричинятиме додаткове техногенне навантаження на 

об'єкти тваринного та рослинного світу на території громади. 

2.8. Стан поводження з відходами. 
Масштабність ресурсовикористання і гірничодобувної спеціалізації економіки громади 
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сприяють значному утворенню і накопиченню відходів виробництва. Хоча певна частина 

відходів у процесі виробництва переробляється і використовується в якості вторинних 

ресурсів, переважна їх кількість накопичується у відвалах (Таблиця 5). 

                                                                                                                                     Таблиця 5. 

Утворення (відходів т): 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

I-IV класів небезпеки - всього 10 393,2 34 334,0 262 387,0 983455,9 

у тому числі I-III
 класів 

небезпеки 

396,5 841,4 758,0 568,8 

Загальний об’єм відходів, накопичених протягом 
експлуатації (т): 

 

I-IV класів небезпеки - всього 2563885
4,9 

7520497
3,0 

62434889,
8 

62587528
,6 

у тому числі I-III
 класів 
небезпеки 

- - - - 

                                     Утворення та накопичення відходів, т. 

Динаміка утворення та утилізації відходів  I-IV класів небезпеки в м. Покровськ, 

згідно з публічною інформацією Головного управління статистики у Донецькій обл. (рис.2.) 

 
Рис.2 Динаміка утворення та утилізації відходів I-IV класів небезпеки в місті Покровськ. 

   

У 2020 році спостерігається збільшення утворення відходів по відношенню до 2019 

року, що пов’язане зі створенням Покровської міської територіальної громади.  

У населених пунктах Покровської міської територіальної громади тверді побутові 

відходи збираються в збірники (контейнери, пакети, мішки) і вивозяться на полігон ТПВ. 

Збір та видалення твердих побутових відходів здійснюється транспортом Комунального 

підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» м. Покровськ на підставі укладеної 

угоди. 

На території громади знаходиться полігон твердих побутових відходів (ТПВ). 

Земельну ділянку, на якій розташований полігон, надано в оренду на 49 років ФОП Лейко Л.  

Полігон твердих побутових відходів експлуатується з 1974 року. Паспортизація 

полігону ТПВ проведена у 2005 році (паспорт №120, від 10.08.2005). 

Розміщення твердих побутових відходів проводиться за технологією складування. 

Площа полігону 12,7 га. Розрахунковий обсяг видалення відходів 1 374 860 тонн, загальний 

об’єм накопичених відходів – 1 225 033 тонн. Щорічний обсяг надходження відходів на 

полігон складає близько 45 294 тонн  ТПВ.  

2017 2018 2019 2020

10 393.2 34 334.0

262 387.0

983 455.9

4 686.7 5 580.7 5 760.5
5 319.3

8.7 0.3 1.9 0.4

174 197.4
223 185.1 237 285.4

132 060.2
Утворено (т)

Утилізовано (т)

Спалено (т) 

Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти
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Зібрані відходи на території громади систематичне не сортуються та не 

переробляються. Часткове вилучення ресурсоцінних компонентів (пластикова тара) та їх 

подальша переробка відбувається робітниками КП «Донецький регіональний центр 

поводження з відходами» обласного підпорядкування. 

На території громади загальна кількість контейнерних майданчиків складає 170 

одиниць, на яких встановлено 215 контейнерів об’ємом 1,1 м3, 350 контейнерів об’ємом 0,75 

м3 для змішаного збору  твердих побутових відходів та 36 контейнерів об’ємом 7 м³ для 

крупногабаритного сміття. Всі сміттєзбиральні майданчики мають тверде покриття та 

огорожу. 

Обслуговування підприємств, організацій та приватних підприємців здійснюється на 

підставі договорів на вивіз ТПВ, по фактичному накопиченню, та укладанню договорів на 

розміщення відходів. 

Рівень охоплення населення послугами з вивезення ТПВ – 100%. 

Тарифи на вивезення ТПВ враховують усі операції поводження з ТПВ (збирання, 

перевезення, захоронення на полігоні.  

Ймовірний стан поводження з відходами, якщо проєкт ДДП не буде затверджено. 

Прогнозується погіршення ситуації, зокрема через відсутність фінансування 

відповідних заходів, а також умови що складаються через військову агресію Російської 

Федерації в Україні. Неможливість реалізації стратегії Національної стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року, стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 р. 

У зв’язку із технологічним розвитком можлива зміна структури відходів, зі збільшенням 

частки токсичних відходів будівництва та електронних компонентів, що містять токсичні 

речовини. Передбачається збільшення кумулятивного впливу побутових відходів, 

пов’язаного із ростом території стихійних сміттєзвалищ, утворення нових несанкціонованих 

сміттєзвалищ, накопиченням шкідливих сполук в ґрунті, зараженні ґрунтових вод. 

Відсутність контролю за вмістом відходів, що стихійно утилізуються може стати причиною 

техногенних катастроф. Відсутність чистої питної води призведе до відтоку мешканців 

Покровської міської територіальної громади в більш пристосовані до життя регіони України 

та Європи. Детальніший прогноз змін стану довкілля можливий за умови проведення 

польових досліджень об’єктів негативного впливу та аналізу проб води, повітря та ґрунту. 

Відбір зразків для аналізу доцільно робити у зонах векторного впливу об’єктів. Важливо, 

серед першочергових заходів вирішити питання із збиранням та вивезенням сміття, а також 

провести інформаційно-просвітницькі кампанії серед населення з метою підвищення їх 

свідомого відношення до питання поводження з відходами. Місця наявних несанкціонованих 

сміттєзвалищ мають бути виявлені та прийняті міри щодо їх утилізації. Проєктом 

передбачено придбання обладнання для збору побутових відходів. У випадку, якщо проєкт 

ДДП не буде затверджений, а заходи не будуть реалізовані, стан поводження з відходами на 

території громади більш ймовірно залишатиметься на рівні сучасних показників. Розвиток 

системи поводження з відходами є одним із першочергових завдань органів влади у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. Очікується, що їх реалізація забезпечить 

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

2.9. Демографічний показник. 
 

Чисельність населення Покровської МТГ (Таблиця 6). 

 

                                                                                                                                  Таблиця 6. 

№ Назва населеного пункту кіл-ть населення на 01.01.2022 

1 м. Покровськ 60127 

2 м. Родинське 9850 

3 смт. Шевченко 1654 

4 с. Богданівка 19 

5 с. Вовкове 17 

6 с. Гнатівка 108 

7 с. Горіхове 296 
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8 с. Гришине 1679 

9 с. Даченське 136 

10 с. Жовте 76 

11 с. Запоріжжя 177 

12 с. Зелене 161 

13 с. Звірове 772 

14 с. Лисівка 594 

15 с. Новий Труд 55 

16 с. Новоандріївка 48 

17 с. Нововасилівка 263 

18 с. Новоєлизаветівка 459 

19 с. Новоолександрівка 101 

20 с. Новооленівка 92 

21 с. Новопавлівка 343 

22 с. Новотроїцьке 457 

23 с. Новоукраїнка 25 

24 с. Піщане 234 

25 с. Преображенка 42 

26 с. Ріг 175 

27 с. Солоне 116 

28 с. Срібне 418 

29 с. Сухий Яр 176 

30 с. Троїцьке 197 

31 с. Троянда 92 

32 с. Українка 57 

33 с. Успенівка 305 

34 с. Ясенове 241 

35 с-ще Котлине 332 

36 с-ще Котлярівка 76 

37 с-ще Надеждинка 241 

38 с-ще Новопустинка 70 

39 с-ще Перше Травня 520 

40 с-ще Пушкіне 143 

41 с-ще Чунишене 85 

 

За оціночними даними Головного управління статистики  у Донецькій області чисельність 

постійного населення протягом 2020-2022 років зменшилось. З початку повномасштабного 

вторгнення Російської Федерації на територію України, фактична чисельність населення 

громади суттєво зменшилася за рахунок проведення евакуаційних заходів до інших безпечних 

регіонів України, а також інших країн. 

Станом на 01.09.2022 року кількість  внутрішньо переміщених осіб 17 604, в тому числі 

сімей 15 458, працездатних осіб  4 915, дітей до 18 років 1 864, осіб з інвалідністю 361 та 

пенсіонерів 10 464.            

На території громади зареєстровано 3,8 осіб дорослих, які мають інвалідність, а також 

дітей 0,4 тис. 

Протягом 4 років середня чисельність внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих в 

місті складає 16,5 тис. осіб. 

За інформацією Головного управління статистики у Донецькій області по м. Покровськ 

впродовж останніх років спостерігався від’ємний природній приріст населення 

(перевищенням смертності над народжуваністю) (рис.3). 
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Природний рух населення м. Покровська Донецької області у 2015-2019 роках 

(Таблиця 7) 

 

                                                                                                                                     Таблиця 7. 

Роки 
Кількість 

живонароджених, 
осіб 

Кількість померлих, 

осіб 

Природній рух, 

скорочення (-), осіб 

2015 623 1193 -570 

2016 584 1152 -568 

2017 556 1101 -545 

2018 501 1184 -683 

2019 427 1085 -658 
 

 

Рис.3 Динаміка природного руху населення по м. Покровськ 

 

При цьому проблема полягає не стільки в зменшені кількості населення скільки в його 

якості. Тобто відбувається поступове старіння населення, яке є характерною рисою 

більшості європейських країн, підвищується рівень його інвалідизації, погіршується 

загальний стан здоров’я населення та ін. 

Сприяє такій ситуації і стан навколишнього оточуючого середовища, адже зростання 

кількості випадків інтоксикації пов’язаної з проживанням на забруднених промисловими 

підприємствами територіях, потрапляння солей важких металів в ґрунти, забруднення 

атмосферного повітря, погіршення якості питної води все це негативно впливає на якість 

здоров’я населення інше надмірне антропогенне навантаження на об’єкти навколишнього 

середовища носить подекуди просто катастрофічний характер та негативно впливає на 

відтворення популяції в цілому. 

 

2.10. Аналіз захворюваності населення. 

Потрапляння забруднюючих речовин в організм людини до органів дихання та 

травлення викликає ризик розвитку їх хвороби. До складу пилу можуть входити особливо 

небезпечні частинки, такі як свинець, кадмій, ртуть, діоксини. На населення, що мешкає 

поблизу промислових підприємств, можуть мати вплив сполуки речовин, що утворюються в 

результаті технологічних процесів. 

Серед хвороб, які можуть мати відношення до забруднення довкілля, слід виділити 

хвороби органів дихання, захворювання на хронічний бронхіт та астму, а  також інфекційні 

захворювання, новоутворення та хвороби систем кровообігу. 

В цілому по Покровській ТГ показники стану здоров’я та рівня захворюваності 

відповідають загальнодержавним. 
 

623 584 556
501

427

1193
1152 1101 1184

1085

2015 2016 2017 2018 2019

кіл-ть живонароджених, осіб кіл-ть померлих, осіб
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Захворюваність населення м. Покровська% 

1 місце – хвороби органів дихання – 47,4% 

2 місце – хвороби сечостатевої системи – 7,6% 

3 місце -  хвороби системи кровообігу – 7,2% 

 

 

Захворюваність і смертність від хвороб системи кровообігу становлять одну із 

провідних проблем сучасної системи охорони здоров’я. На відміну від провідних країн світу, 

хвороби системи кровообігу в Україні протягом останніх десятиліть продовжують зростати і 

залишаються важливою медико-соціальною проблемою. 

Смертність населення м. Покровська  

1 місце – хвороби системи кровообігу  - 68,5% 

2 місце – новоутворення (онкологія) – 14,8% 

3 місце – хвороба органів дихання – 5,4% 

4 місце – хвороби органів травлення – 4,5% 

 

інфекційні та 
паризитарні 

хвороби, 
4.7%

новоутворення, 1.3% хвороби 
ендокринної 
системи, 1.9%

хвороби ока, 4.1%

хвороби вуха, 2.6%

хвороба системи 
кровообігу, 7.2%

хвороби органів 
дихання, 47.4%

хвороби органів 
травлення, 2.3%

хвороби шкіри та 
підшкірної 

клітковини, 6.8%

хвороби кістково 
м'язової системи, 

5.7%
хвороби 

сечостатевої 
системи, 

7.6%
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Низка досліджень вказує на негативний вплив екологічних чинників на розвиток 

серцево-судинної патології: незадовільний стан довкілля, забруднення хімічними, фізичними 

та біологічними чинниками повітря, ґрунту і води, а такі сполуки як формальдегід, фенол, 

діоксид азоту та оксид вуглецю стимулюють розвиток атеросклерозу коронарних артерій. 

Серед причин, що пов’язані з впливом екології на стан здоров’я населення та які 

можуть викликати хвороби органів травлення, є антропогенне забруднення поверхневих вод 

і суші, радіоактивні локальні забруднення, утворення токсичних речовин у результаті 

вторинних реакцій, нагромадження на поверхні суші стабільних шкідливих і отруйних 

речовин, здатних до переносу в харчових ланцюгах. 

На сучасному етапі стан здоров’я населення громади характеризується значною 

поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань. Високими 

залишаються рівні інвалідності та смертності при короткій середній тривалості життя. На 

здоров’я і відтворення населення негативно впливають якісні показники життя, забруднення 

довкілля, незадовільні умови праці, поширення інфекційних і паразитарних захворювань, 

недостатній контроль за якістю та вживанням лікарських засобів і біологічно активних 

домішок, тютюнокуріння. 

ДДП розроблено відповідно до вимог діючого законодавства України, зокрема ст.11 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами), з метою 

виконання завдань і заходів, що визначені в Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2027 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20. ДДП є ключовою 

ланкою програмно-цільового методу формування бюджету. Його затвердження необхідне 

для подальшого формування та реалізації місцевого бюджету Покровської міської 

територіальної громади.  

У разі, якщо Програма не буде затверджена, всі передбачені заходи не будуть 

комплексними, інтегрованими та ефективними, адже інертний характер розвитку ситуації в 

економіці та соціальному житті громади сприятиме накопиченню екологічних проблем, 

серед яких амортизація комунального обладнання та незадовільний стан інфраструктури що 

можуть нести загрози техногенного характеру. Більш того, може виникнути кумулятивний 

ефект з проблем, що ускладнить існуючу екологічну ситуацію. Особливу загрозу 

становитиме проблема накопичення та утилізації твердих побутових та промислових 

відходів, підвищиться ризик використання небезпечних технологій утилізації ТПВ, викиди 

новоутворення, 
14.8%

хвороби системи 
кровообігу, 68.5%

хвороба органів 
дихання, 5.4%

хвороба органів 
травлення, 4.5% травми, 3.5%
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яких можуть погіршити якість атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів, 

а це, в свою чергу, може підвищити ризик виникнення новоутворень і хвороб органів 

дихання в населення, призвести до зниження біорізноманіття тощо. Також це призведе до 

невиконання заходів, передбачених іншими природоохоронними зобов’язаннями на 

обласному та державному рівнях. 

 

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).                                                                                                                          
Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2023 рік визначає пріоритетні напрями економічного і 

соціального розвитку, враховує екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного, 

стабільного соціально-економічного розвитку Покровської МТГ та підвищення якості життя 

населення. 
Вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення, при 

впровадженні заходів може мати тільки позитивні наслідки. 

Реалізація заходів Програми при існуючому стані дозволяє покращити соціально- 

економічні умови життя і діяльності громади. Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації 

Програми зведені в таблиці 8.                                                                                                                     

                     

                   Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми 

                                                                                                                                Таблиця 8. 

Ймовірні наслідки 

Негативний вплив Пом’як 

шення 

існуючої 

ситуації 

так 
ймовір

но 
ні 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел 

  
  

 

2. Збільшення викидів забруднюючих 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      

7. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти 

  
  

 

8. Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання населенню 

  
  

 

9. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема 
таких показників, як температура, розчинений кисень, 

прозорість, але не обмежуючись ними) 

     

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 напряму або швидкості потоків підземних 

вод 

     

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режиму озер та річок міста 
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14. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 

скидів або ж шляхом порушення водоносних 
горизонтів 

     

15. Забруднення підземних водоносних горизонтів      

Відходи 

16. Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів 

    + 

17. Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки 

    + 

18. Збільшення кількості відходів I-III класу 
небезпеки 

    + 

19. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 

поводження з відходами 

     

20. Утворення або накопичення радіоактивних 
відходів 

     

Земельні ресурси 

21. Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару 

     

22. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 
ґрунтів 

     

23. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози через 
нестабільність літогенної основи або зміни 

геологічної структури 

     

24. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 

чинній або планованій практиці використання 
земель 

     

25. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями 

стратегії та цілями місцевих громад 

     

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

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

    + 

27. Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому 

     

28. Порушення або деградацію середовищ існування 
диких видів тварин 

     

29. Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей 

    + 

30. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико- 

культурної спадщини 

     

31. Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля 

    + 

Населення та інфраструктура 

32. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь-якої 

території  

    + 

33. Вплив на нинішній стан забезпечення 

житлом або виникнення нових потреб у житлі 

     

34. Суттєвий вплив на нинішню транспортну 

систему, зміни в структурі транспортних 

потоків 

     

35. Необхідність будівництва нових об’єктів для 
забезпечення транспортних сполучень 
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36. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги 

    + 

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

     

Екологічне управління та моніторинг 

38. Послаблення правових і економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної безпеки 

    + 

39. Погіршення екологічного моніторингу     + 

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

    + 

41. Стимулювання розвитку екологічно 
небезпечних галузей виробництва 

     

Інше 

42. Підвищення рівня використання будь-якого 
виду 
природних ресурсів 

     

43. Суттєве вилучення будь-якого невідновного 
ресурсу 

     

44. Збільшення споживання значних обсягів палива 
або енергії 

    + 

45. Суттєве порушення якості природного 
середовища 

    + 

46. Появу можливостей досягнення 

короткотермінових цілей, які ускладнюватимуть 

досягнення 
довготривалих цілей у майбутньому 

     

47. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, 

які самі по собі будуть незначними, але у 

сукупності викличуть значний негативний 

екологічний ефект, що матиме значний негативний 

прямий або 

опосередкований вплив на добробут людей 

     

 

На основі оцінок, представлених в таблиці, можна зробити такі висновки, щодо 

ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми: 

атмосферне повітря – негативний вплив, а саме: збільшення кількості одиниць 

транспорту призведе до збільшення кількості викидів у атмосферу від пересувних джерел, це 

ймовірно може призвести до погіршення якості повітря; позитивні наслідки: заходи щодо 

моніторингу навколишнього природного дозволить виявити найбільш забруднюючі джерела 

і в подальшому знизити з них викиди в атмосферу; 

водні ресурси – позитивні наслідки: капітальний ремонт мереж водовідведення, КНС 

та самопливного каналізаційного колектору дозволять знизити рівень забруднення 

поверхневих вод; 

відходи – позитивні наслідки за рахунок ліквідації несанкціонованих звалищ ТПВ, 

придбання контейнерів для збору побутових відходів, в т.ч. для роздільного збору; 

земельні ресурси – наслідки позитивні, а саме: наслідок реалізації Програми не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як 

землетруси, зсуви, провали землі та інші подібні загрози; 

біорізноманіття – наслідки позитивні: покращення фітосанітарного стану 

сільськогосподарських угідь за рахунок знищення карантинного бур’яну; покращення 

існуючого стану озеленення територій парків та скверів; 

населення та інфраструктура – наслідки позитивні: поліпшення 

санітарноепідеміологічної та санітарно-епізоотичної ситуації, поточний ремонт вулиць та 

тротуарів (у т.ч. заходи зі створення безперешкодного доступу для інвалідів (пониження 
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з'їздів), негативний вплив на стан здоров’я чи захворюваність населення не очікується.  

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується 

позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. 

 

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

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом. 
Рішення документу державного планування «Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік» не 

несуть прямої шкоди територіям з природоохоронним статусом. Зокрема основні напрями 

Програми спрямовані на підвищення зайнятості населення, підвищення рівня освіти та 

соціальних послуг, забезпечення населення медичними послугами, зменшення криміногенної 

ситуації, захист територій від надзвичайних ситуацій, поліпшення сервісних послуг 

водопостачання та водовідведення, формування позитивного іміджу громади, забезпечення 

якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання 

гармонійного розвитку населення. 

Завдання програми економічного і соціального розвитку Покровської МТГ на 2023 рік 

не несуть прямої шкоди. 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 

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

характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

Основними екологічними проблемами в процесі реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку Покровської міської ТГ на 2023 рік, з якими стикається громада, є: 

1. Екологічні наслідки від діяльності вугільних підприємств: 

- забруднення атмосферного повітря викидами; 

- накопичення великої кількості промислових відходів; 

- скидання шахтних вод; 

- деформація земельної поверхні; 

- утворення провалів; 

- неконтрольоване метановиділення; 

- підтоплення територій; 

- негативний вплив породних відвалів; 

- знищення ґрунтового та рослинного покрову території громади; 

- затоплення шахт. 

           2. Неефективне управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами: 

- наявність стихійних сміттєзвалищ побутових відходів; 

- недостатня кількість сучасної інфраструктури поводження з    

   побутовими та промисловими відходами; 

-  відсутність системи роздільного збору сміття; 

- проблема утилізації твердих побутових відходів на території громади. 

            3. Зношеність та аварійний стан водопровідно-каналізаційних мереж громади. 

            4. Незадовільний стан очисних споруд. 

            5. Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. 

             6. Неефективне використання природних рослинних ресурсів та мале                               

забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування. 

            7. Низький рівень екологічної культури населення. 

            8. Велика кількість безпритульних тварин. 

            9. Відсутність органу та спеціального обладнання для вирішення проблем з 

безпритульними тваринами, а також тваринами, що мають господарів (для відлову та 

регулювання чисельності безпритульних тварин, реагування на зграї агресивних тварин, 

тварин у житловому секторі, тварин у біді, або контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства у сфері захисту тварин. 

           10. Низька обізнаність населення щодо принципів поводження з домашніми та дикими                                

тваринами, випадки жорстокого поводження з тваринами. 
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           11. Погіршення демографічної ситуації (природне та міграційне скорочення, середня 

очікувана тривалість життя, за статтю: чоловіки - 69,5 років, жінки – 77,8 років). 

           12. Погіршення стану здоров’я населення внаслідок забруднення довкілля. 

 Розширення зелених зон позитивно позначиться на умовах життя населення в цілому; 

прийняття належних заходів щодо поліпшення водопостачання, каналізації, рівня 

благоустрою і санітарного стану сприятиме зменшенню ризику на стан здоров’я населення. 

 Аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення, відсутні. 
     

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. 
Основними міжнародними зобов’язаннями щодо СЕО є протокол про стратегічну 

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

середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною 

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

окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а також Конвенція ООН з біологічного 

різноманіття, Рамкова конвенція про зміну клімата, Паризька кліматична угода.  

Згідно ст. 28 Закону України “Про основи містобудування”, якщо міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про містобудування, 

то застосовуються правила міжнародного договору.  

Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури 

стратегічної екологічної оцінки є:  

● Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), 

ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);  

● Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє 

середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;  

● Водний кодекс України;  

● Лісовий кодекс України;  

● Земельний кодекс України;  

● Закон України «Про природно-заповідний фонд»; ● Закон України «Про охорону 

культурної спадщини»;  

● Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;  

● Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;  

● Закон України «Про відходи»;  

● Закон України «Про надра»;  

● Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;  

● Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення»;  

● Закон України «Про екологічний аудит»;  

● Закон України «Про рослинний світ»;  

● Закон України «Про тваринний світ»;  

● Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року»;  

● Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року №5/2015;  

● Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений 

Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;  

● Конвенція ООН з біологічного різноманіття;  

● Рамкова конвенція про зміну клімату;  
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● Паризька кліматична угода;  

● Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;  

● Закон «Про основи містобудування»;  

● Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  

● Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону України 

«Про Генеральну схему планування території України»;  

● ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях;  

● ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього 

природного середовища» у складі містобудівної документації»;  

● Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів зі змінами;  

● ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»,  

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

Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96; «Про охорону навколишнього 

природного середовища»;  

● «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року»;  

● «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року»;  

● постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із 

змінами).  

● Цілі сталого розвитку на період 2016-2030 років (зокрема, ціль 13 «Вжиття 

невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками»).  

● Розпорядженні КМУ від 07.12.2016 № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».  

● Розпорядженні КМУ від 06.12.2017№ 878-р «Про затвердження плану заходів щодо 

виконання концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 

року. ● Державна стратегію регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 No 695);  

● Закон України "Про ратифікацію Паризької угоди" від 14.07.2016 No 1469-VIII;  

● Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" від 

29.10.1996 No 435/96-ВР та Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату від 09.05.1992;  

● Закон України "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

Організації Обʼєднаних Націй про зміну клімату" від 04.02.2004 No 1430-ІV та Кіотський 

протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 

11.12.1997;  

● Постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 No 243 "Про затвердження 

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 

роки";  

● Постанову Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 No 149 "Про Комплексну 

державну програму енергозбереження України";  

● Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 No 2633-IV (зі змінами);  

● Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.1994 No 74/94-ВР (зі змінами);  

● Закон України "Про альтернативні види палива" від 14.01.2000 No 1391-XIV (зі 

змінами);  

● Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" від 05.04.2005 No 2509-IV (зі 

змінами);  

● Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення" від 24.02.1994 No 4004-XII (зі змінами);  

● Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 No 2807-IV (зі 

змінами);  

● Постанову Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. No 150 "Про 
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Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні";  

● Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 No 400 "Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною";  

● Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 01.08.2011 No 133 "Про затвердження Методики роздільного 

збирання побутових відходів"; Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері водної політики зі змінами й доповненнями, внесеними Рішенням 

2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС;  

● Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року (затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 No 820-р);  

● Національний план управління відходами до 2030 року (затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 No 117-р);  

● Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період 

до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 No 443-р);  

● Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 No 271-р; постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 No 1065 термін виконання заходів НПД продовжено до 

2025 року); Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України 

«Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими актами, що були 

розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації утворення відходів, 

зберігання й поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для 

довкілля і здоров’я людини від утворення, зберігання та поводження з відходами. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами 

визначаються статтею 20 закону «Про відходи».  

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, значна увага 

приділяється необхідності дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної діяльності. 

Так Законом України «Про інвестиційну діяльність» (№ 1560-XII від 18.09.1991) 

встановлюється заборона інвестування в об'єкти, створення і використання яких не 

відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших 

норм, встановлених законодавством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, санітарно 

гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти рішення про зупинення 

або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається, що інвестор 

зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, 

встановлених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 

23.05.2017). 

На регіональному рівні такі зобов’язання представлено обласними програмами 

відновлення, охорони та моніторингу довкілля, поводження з відходами.  

Серед діючих:  

- Регіональна програма моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 

2020-2024 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 20/5-2; 

- Міжвідомча регіональна програма «Екологічна просвіта та інформування для 

сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки» (розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 21/5-

20).  

Шляхи врахування зобов’язань, встановлених зазначеними програмами, регулюються 

законодавством України та деталізовані заходами відповідних програм. 

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. 

Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 

провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки 

впливу на довкілля.  

Відповідно до нормативно-правової бази України, проєкт Програми відповідає 

ряду зобов’язань:  
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1. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;  

2. Проведення природоохоронних заходів, що гарантують екологічну безпеку 

середовища для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

довкілля;  

3. Проєктне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і 

цілісності природних об’єктів і комплексів;  

4. Підвищення комфортності сформованої міської забудови за рахунок її 

реконструкції, відновлення і модернізації; є 

5. Вжиття заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і 

зменшення впливу фізичних факторів;  

6. Впровадження роздільного збору сміття;  

7. Вивезення твердих побутових відходів на полігон ТПВ,згідно з договором;   

8. Організація системи збору медичних відходів з подальшою передачею їх на 

переробку чи утилізацію спеціалізованому підприємству;  

9. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел; недопущення експлуатації 

транспортних та інших пересувних засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст 

забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи; 1 

10. Забезпечення загальної доступності Програми та самого звіту СЕО відповідно до 

вимог Законів України «Про доступ публічної інформації» і «Про стратегічну екологічну 

оцінку» шляхом здійснення публікації у друкованих засобах масової інформації та 

розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.  

Під час розгляду заяви про обсяг СЕО Програми надійшли пропозиції від 

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, які враховано в цьому Звіті.  

Інформація про обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку буде доповнено 

після обговорення Звіту.    

Враховуючи результати аналізу можна зробити висновок, що Програма, відповідає 

цілям екологічної політики, встановлених на національному та регіональному рівнях; 

враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання. 

 Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань у інших напрямах співробітництва, 

наприклад, таким як зміна клімату, охорона озонового шару та ін., слід зазначити, що вони 

не мають прямого відношення до головних цілей та завдань проєкту Програми, що є 

документом місцевого рівня. 

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

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

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

100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків. 
Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-які ймовірні 

наслідки реалізації завдань Програми для: біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, 

ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки 

життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної 

спадщини та взаємодії цих факторів. 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 

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

антропогенної діяльності (прямий і опосередкований вплив людства на навколишнє 

середовище та його компоненти внаслідок господарської діяльності), які можуть призвести 

до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-

економічні умови.  

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох 

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

На території Покровської міської ТГ при дотриманні та виконанні захисних і 

охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення 

кумулятивного впливу, який супроводжується негативними екологічними наслідками та 
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понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин, не очікується. 

Зміна клімату і мікроклімату в результаті реалізації Програми не очікується, оскільки 

відсутні причини, які призводять до їх зміни.  

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, також відсутні.  

Синергічні наслідки також відсутні.  

Серед ключових наслідків реалізації ПСЕР у 2023 році, а також з огляду на короткий 

період реалізації Програми (протягом одного року), доцільно зробити наступні висновки 

щодо ймовірного впливу ДДП на довкілля. 

Вплив на атмосферне повітря: не передбачається погіршення стану атмосферного 

повітря. Заходами Програми не передбачається створення нових підприємств із значними 

обсягами викидів у атмосферне повітря. Програма передбачає реалізацію завдань, 

спрямованих на здійснення моніторингу, оцінки та управління якістю атмосферного повітря, 

проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, 

запровадження енергоефективного управління міським господарством. 

Вплив на водні ресурси: Програма не передбачає створення підприємств, діяльність 

яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому 

реалізація ПСЕР у 2023 році не має призвести до погіршення стану водних ресурсів.  

Відходи: впровадження роздільного збору з придбанням контейнерів для збору 

побутових відходів дозволить зменшити навантаження на існуюче звалище ТПВ, проведення 

агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання 

ресурсоцінних компонентів побутових відходів суттєво покращать сьогоденну ситуацію з 

відходами в місті Покровськ та в населених пунктах ТГ. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони: в Програмі не передбачається 

реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття. 

Натомість покращення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь; попередження 

розповсюдження карантинного бур’яну, зменшення чисельності безпритульних тварин; 

збільшення площі озеленення населених пунктів матиме позитивний вплив на збереження 

біорізноманіття. 

Вплив на земельні ресурси: внаслідок реалізації Програми не передбачається будь - 

якого посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів, змін у топографії або у характеристиках 

рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші 

подібні загрози. Разом з тим, зменшенню вітрової та водної ерозії ґрунтів має сприяти 

реалізація заходу з озеленення міста. Ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ в цілому 

також матиме позитивний вплив. 

Вплив на населення та інфраструктуру: Програма не передбачає появу нових 

ризиків на стан здоров’я чи захворюваність населення. Поліпшення санітарно - 

епідеміологічної та санітарно-епізоотичної ситуації на території Покровської міської ТГ, 

реконструкція та ремонт об’єктів комунальної інфраструктури, збільшення додаткових 

зелених насаджень позитивно вплине на загальні покращення умов життя і діяльності 

громади. 

Вплив на культурну спадщину: охорона пам`яток культурної спадщини та 
інвентаризація об’єктів археологічної спадщини, утримання та поточний ремонт елементів 

благоустрою, малих архітектурних форм тощо матиме позитивний вплив. 

Екологічне управління, моніторинг: Програма не передбачає послаблення правових 

і економічних механізмів контролю в сфері екологічної безпеки, натомість передбачено 

покращення управління відходами та підвищення енергоефективності управління міським та 

сільським господарством. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких 

можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у 

сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, відсутня. 

Коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, 

а за необхідності - 50-100 років) наслідки – негативні наслідки коротко-, середньо- та 

довгострокові від реалізації Програми відсутні. 

Постійні і тимчасові, позитивні і негативних наслідки – негативні наслідки постійного 
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і тимчасового характеру від реалізації заходів Програми відсутні. Позитивні наслідки 

зазначені вище окремо для компонентів навколишнього, соціального та культурного 

середовища міста. 

Транскордонний вплив під час реалізації заходів Програми відсутній.                                      

Таким чином, реалізація програми економічного і соціального розвитку Покровської 

міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік не має супроводжуватися 

появою нових негативних наслідків для довкілля. 

Затвердження Програми, зважаючи на комплексність рішень, що обумовлюється 

необхідністю збалансованого розвитку екологічної складової, а також наукові дослідження у 

цій галузі у короткостроковий період (1-3 роки) буде мати незначний вплив на стан довкілля, 

який буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів.  

Реалізація заходів та проєктів Програми буде мати позитивний вплив на рівень 

здоров’я населення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності населення, що є 

важливим індикатором місцевого розвитку на середньостроковий та довгостроковий період. 

У разі продовження розпочатої роботи вплив не буде відрізнятися від короткострокового.  

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як незначний, 

оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів. 

Таким чином, реалізація Програми не має супроводжуватися появою нових 

негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних завдань 

Програми має призвести до покращення екологічної ситуації в Покровській міській ТГ. 

 

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

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування. 
Проєкт Програми передбачає виконання великої кількості заходів та проектів, 

реалізація яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному  

відношенні життєвого середовища.                                

Серед основних заходів Програми, що мають безпосередній вплив на навколишнє 

середовище, можна виділити: 

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі: ремонт існуючих вулиць, 

доріг та тротуарів; 

- виконання протиерозійних заходів та заходів знищення та попередження 

розповсюдження карантинних рослин; 

- ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів; 

- впровадження системи роздільного збору ТПВ, придбання контейнерів для збору 

побутових відходів; 

- заходи з озеленення, збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.  

Виконання заходів та проєктів Програми, матиме позитивний вплив на всі складові 

довкілля, поліпшення загального екологічного та естетичного стану території Покровської 

міської територіальної громади. 

 

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). 
Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади на 2023 рік розроблений на короткостроковий період і є плановим 

документом. Програма на 2023 рік спрямована на дотримання екологічних стандартів. 

Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми вказує на те, що 

реалізація Програми позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних об'єктів, 

ситуацію з відходами, земельні ресурси, біорізноманіття. Це означає, що Програма 

спрямована на економічно збалансований сценарій розвитку і не потребує розгляду 

альтернатив.  

Під час підготовки проєкту звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 
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доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, 

організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля.  

У контексті стратегічної екологічної оцінки Програми економічного та соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади може бути розглянутий і інший 

сценарій розвитку: гіпотетичний «нульовий», за яким Програма не затверджується та 

більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем з високою ймовірністю погіршать 

існуючу екологічну ситуацію.  

Гіпотетичний сценарій пов’язаний із збереженням нинішнього стану громади. Цей 

варіант виходить з того, що зміни у економічній політиці практично не відбуватимуться. При 

цьому якісні показники розвитку будуть залишатись малорухомими. А це стримує процеси 

інноваційного розвитку економіки.  

Реалізація гіпотетичного сценарію ілюструє значне загострення соціально-

політичних, фінансово-економічних, комунальних проблем, перешкоджаючих набуттю 

високої якості життя, комфортних умов життя та добробуту населення.  

Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках гіпотетичного сценарію 

подальший сталий розвиток Покровської міської ТГ є ускладненим, і цей сценарій 

призводить до погіршення екологічної ситуації в межах території громади, неефективного 

використання енергоресурсів.  

Результати проведення цільового аналізу планованих завдань щодо їх відповідності 

цілям охорони довкілля, визначених на місцевому рівні, виявили необхідність прийняття 

Програми. В інтересах ефективного та сталого розвитку громади та підвищення якості життя 

населення найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. 

 

9.Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення. 
СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Програми. Значущі 

наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися 

під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих 

наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості.  

Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на 

довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженої Програми. Результати 

моніторингу мають бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони 

здоров'я, а також громадськості. 

Моніторинг може бути використаний для: 

• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію програми; 

• отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади; 

• перевірки того, що програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу 

та інформаційні системи або вони мають бути спеціально підібрані для цілей СЕО. 

Моніторинг базується на розгляді цільових показників для кожного сектору розвитку 

та аналізі досягнення запланованих результатів. Система запропонованих в Програмі 

цільових індикаторів включає екологічні індикатори та індикатори здоров’я населення. 

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, здійснюється відповідно до розпорядження КМУ №1272 

від 16.12.2020 р. 

Вплив виконання Програми на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, можуть 
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бути виявлені в результаті моніторингу реалізації проектних рішень Програми, які мають 

прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров'я 

населення. 

Моніторинг даних впливів можливо здійснювати за показниками, які вказані в  

таблиці. 

Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми 

№ Індикатор Джерело даних 

Забруднення  

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

від стаціонарних джерел забруднення. 

Головне управління 

статистики у 
Донецькій області 

2. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид 

вуглецю, пил, оксиди азоту та діоксид сірки) в атмосферне 
повітря. 

Головне управління 

статистики у 
Донецькій області 

Водні ресурси  

3. Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у 

водні об’єкти. 
Головне управління 
статистики у 
Донецькій області 

Відходи  

4. Обсяги утворення відходів на території громади. Головне управління 

статистики у Донецькій 

області 

Здоров’я населення  

5. Природний приріст або скорочення населення.  Головне управління 

статистики у Донецькій 

області 

10.Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності). 

Реалізація рішень Програми не несе транскордонних наслідків для довкілля. 

11.Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої 

пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 
Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади Донецької області на 2023 рік спрямована на забезпечення економічної і безпекової 

ситуації у громаді; відновлення систем життєзабезпечення, що постраждали від 

надзвичайних ситуацій та бойових дій; підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях 

матеріального виробництва і невиробничій сфері; надання якісних послуг закладами освіти, 

охорони здоров`я та соціального захисту; підтримка внутрішньо переміщених осіб; 

створення безпечного середовища та забезпечення правопорядку; забезпечення населення, 

підприємств, організацій якісними комунальними послугами;  збереження трудового 

потенціалу. 

З метою визначення потенційного негативного впливу планової діяльності на стан 

довкілля, а також можливих конфліктів з цілями екологічної політики, зазначеними в інших 

документах державного планування, було проаналізовано існуючий стан довкілля 

Покровської МТГ і територій, які ймовірно зазнають впливу внаслідок реалізації ДДП. 

Визначено основні екологічні проблеми території які стосуються ДДП (зокрема для 

територій з природоохоронним статусом), спрогнозовано зміни стану довкілля, якщо ДДП не 

буде затверджено.  

В звіті надано опис наслідків для довкілля, зумовлених реалізацією ДДП, описано 

заходи,що передбачається вжити для запобігання та зменшення негативних наслідків 

реалізації ДДП.  

Надано та обгрунтовано виправдані альтернативи проекту ДДП, описано ускладнення 

під час здійснення СЕО. Також описано заходи, передбачені для моніторингу здійснення 



 

34 
 

наслідків виконання ДДП.  

За підсумками СЕО були запропоновані узагальнені заходи щодо покращення стану 

навколишнього природного середовища, зокрема під час виконання положень Програми. 

Реалізація проєкту Програми потребує виконання великої кількості заходів, що 

стосуються розвитку сфери забезпечення Покрвоської міської ТГ системами інженерної 

інфраструктури, ремонту вулично-дорожньої мережі, енергозбереження і раціонального 

використання природних ресурсів, розвитку агропромислового комплексу, виконання яких є 

невід'ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого 

середовища.  

В інтересах ефективного та сталого розвитку Покровської міської територіальної 

громади та підвищення якості життя населення найсприятливішим варіантом буде 

затвердження запропонованої Програми.  

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання Програми 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, щорічно оприлюднює його результати на 

своєму офіційному веб-сайті та у разі виявлення непередбачених звітом про СЕО негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів щодо їх 

усунення. 
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