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Вступ 

Екологічна ситуація об’єднує в собі сукупність екологічного стану окремих 

компонентів довкілля: стану повітряного та водного середовищ, земельних і 

лісових ресурсів, рослинного й тваринного світу, заповідних територій, характер 

яких постійно змінюється. Від напряму цих змін залежить рівновага природних 

екосистем та збалансованість подальшого екологічного й соціально-економічного 

розвитку регіону. 

Тривалий час господарська діяльність людини здійснювалась без огляду на 

об’єктивні закони розвитку та відтворення природних ресурсів, а 

природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів, 

що обумовило складну екологічну ситуацію в регіоні. Велика кількість великих 

підприємств, зокрема хімічної промисловості, працює за недосконалими та 

застарілими технологіями виробництва, які не передбачають достатнього 

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. 

Крім того, для області характерне недостатнє фінансування здійснення 

природоохоронних заходів, низький рівень екологічної свідомості, правової 

культури та екологічного виховання, внаслідок чого спостерігається значне 

погіршення природних властивостей ландшафту області, деградація довкілля, 

надмірне забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, 

накопичення у великому обсязі відходів. 

Замовник – Департамент архітектури та містобудування Одеської міської 

ради, юридична адреса: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10, (048) 723-07-35; e-mail: 

uag3@omr.gov.ua. 

Розробник проекту детального плану території (далі – ДПТ) – Комунальне 

підприємство «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та 

містобудування» (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих 

видів робіт пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури – розроблення 

містобудівної документації АА №001467 та сертифікат по архітектурному 

об’ємному проектуванню свідоцтва АА №001552 – ГАП Мурар С.П.), адреса: 

65082, м. Одеса, вулиця Канатна, буд. 26 Б, тел. (063) 9580511. 

Розробник Звіту з СЕО – ПП НВПО «ЕКО КОНСАЛТ ГРУП», 68001, 

Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, 12, кв. 63, тел (048) 703-43-04. 

Проект містобудівної документації розроблено у відповідності з чинними 

законодавчими актами, нормами і правилами та стандартами. 

 

Проект детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі 

розроблений на підставі рішення Одеської міської ради № 5641-VII від 06.02.2020 

р., у відповідності з завданням на проектування, узгодженим замовником та 

mailto:uag3@omr.gov.ua
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погодженим інвестором. 

Основною метою розробки детального плану території є: 

- уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси 

затвердженого Одеською міською радою (рішення №6489-VI від 25.03.2015 р.) у 

частині планувальної структури та функціонального призначення території в 

межах розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних 

забудовників; впорядкування ситуації житлової та громадської забудови;  

- уточнення червоних ліній (вул. Розкидайлівська, вул. Балківська, вул. 

Михайла Грушевського) з урахуванням Комплексної охоронної зони окремих груп 

пам’яток та зони охоронюваного ландшафту та в подальшому прийняття їх за 

основу при корегуванні Генерального плану м. Одеси; 

- утворення ділянок озеленення територій загального користування; 

визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

- визначення планувальних обмежень використання території. 

При розробці детального плану території зазначеного кварталу використані 

планувальні рішення та техніко-економічні показники проекту, пропоновані 

інвестором – забудовником об’єкту, що розміщується у межах ДПТ, проекти-

аналоги житлових будинків, громадських будівель та інженерних споруд, які не 

суперечать рішенням генерального плану та відповідають державним будівельним 

нормам. 

У детальному плані території сформульовані принципи планувальної 

організації забудови та її просторової композиції.  

Проектні рішення детального плану розроблено на період – від 3 до 7 років. 

 

Територія громадського кварталу ДПТ, що розробляється, знаходиться в 

південній частині міста та адміністративно відноситься до Приморського району 

м. Одеси. Забудова цього району складається із житлових будинків 

багатоповерхової, малої, середньої поверховості, громадських будівель і об’єктів, 

навчання та обслуговування.  

Територія, що розглядається в межах розроблення ДПТ, розташована в 

межах Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток – в межах зони 

археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) – Античне 

поселення «Молдаванка», IV-III ст. до н.е. (рішення про перебування під 

охороною держави виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 

депутатів від 25.12.1984 р. № 652).  

Забудова кварталу розробки ДПТ складається із будівель 19-го та першої 

половини 20-го віку.  

На території реконструкції, яка належить забудовнику на праві власності, 

розміщені малоцінні одноповерхові нежитлові споруди, що підлягають знесенню.  

У межах території розробки ДПТ нині відсутні такі об’єкти обслуговування, 
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як дитячі дошкільні і шкільні установи. 

У той же час, постійне збільшення населення міста, зростання соціальних 

потреб людей, ведуть за собою необхідність забудови вільних або реконструкції, 

забудованих раніше територій, під розміщення додаткових об’єктів соціально-

громадського призначення та розміщення додаткових об’єктів праці.  

Територія має досить добре розвинену транспортну і інженерну 

інфраструктуру. Основними транспортними артеріями у цьому районі є  вулиця 

районного значення – Розкидайлівська, та магістралі загальноміського значення  - 

Балківська, Михайла Грушевського. На цих магістралях здійснюється основний 

транзитний рух особистого, вантажного автотранспорту і організований рух 

громадського транспорту у вигляді трамвайних та автобусних маршрутів. 

 

Зазначена територія в межах розроблення ДПТ входить до меж комплексної 

охоронної зони окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, 

визначених науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеса», затвердженою 

наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Межі зони охорони пам’ятки археології проходять вздовж вул. М. 

Грушевського від перетину з вул. Балківською до перетину з залізничною колією; 

вздовж залізничної колії від перетину з вул. М. Грушевського до перетину з вул. 

Маловського; вздовж вул. Маловського до перетину з залізничною колією до 

перетину з вул. Балківською; вздовж вул. Балківської до перетину з вул. 

Маловського до перетину з вул. М. Грушевського; та межує з територією пам’ятки 

архітектури та містобудування Дюківський сад, зоною охоронюваного ландшафту. 

В межах ДПТ та у зоні впливу ДПТ розташовані об’єкти культурної 

спадщини – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, 

археології місцевого значення:  

1. Поселення античного часу «Молдаванка», Зона охорони археологічного 

культурного шару античного поселення «Молдаванка» за адресою: 

Розкидайлівська вул. (мис, обмежений з півдня вул. Балківською (Фрунзе), зі 

сходу – парком «Дюківський сад», з півночі – вул. Грушевського (Ачканових)), 

взяті під державну охорону рішенням виконавчого комітету Одеської обласної 

ради народних депутатів № 652 від 25.12.1984 р.  

2. Дюківський сад (зона охоронюваного ландшафту) за адресою: 

Розкидайлівська вул. 56, арх. Безчастнов М.Ф., Безчастнов І.М., взятий під 

охорону рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 

депутатів № 580 від 27.12.1991 р. 

Режими використання Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток та 

зони охорони археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) 

також визначені науковою документацією, затвердженою наказом Міністерства 
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культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Відповідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

якщо під час проведення якихось земельних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець зобов’язаний припинити їх 

подальше ведення та на протязі одної доби заявити про це відповідному органу 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи можуть бути встановлені тільки із письмового дозволу 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних вишукувань даних територій. 

 

Детальний план території після затвердження буде основним документом, 

згідно з яким мають надаватися містобудівні умови і обмеження забудови 

земельних ділянок для подальшої розробки проектної документації на будівництво 

окремих об'єктів. 

Зменшена копія креслення детального плану території наведена у Додатках. 

Оскільки розробка проекту детального плану території в межах: вулиці 

Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної 

колії в м. Одесі стосується містобудування і охорони довкілля та опосередковано 

стосується енергетики, транспорту, поводження з відходами, то повинні бути 

виконані вимоги ст. 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Таким 

чином проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) у 

даному випадку є обов’язковим. 

Відповідно п. 10 ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

діяльність, яка буде здійснюватися на території, що розглядається, може підлягати 

процедурі оцінки впливу на довкілля («будівництво (облаштування) автостоянок 

… більш як на 100 паркомісць»). Остаточне рішення щодо цього буде прийнято на 

етапі створення проектної документації будівництва об’єктів архітектури.  

Проходження процедури СЕО дасть можливість оцінити наслідки реалізації 

проекту детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення, розробити заходи із запобігання, 

зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків її реалізації. 
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, 

його зв’язок з іншими документами державного планування 

1.1. Зміст та основні цілі документа державного планування 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

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

необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 

процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку 

країн, регіонів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 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 – 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 розробки матеріалів СЕО є забезпечення високого рівня охорони 

довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і 

програм з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

Основною метою стратегічної екологічної оцінки є стабілізація й послідовне 

поліпшення екологічної ситуації в Одеській області, створення належних умов для 

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного 

розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування, підвищення стандартів якості 

природних об’єктів до європейського рівня. 

Стратегічною ціллю є вдосконалення системи охорони навколишнього 

природного середовища в м. Одеса, що забезпечить покращення екологічної 

ситуації області, екологічну безпеку та знизить рівень ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та призведе до більш 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» для досягнення стратегічної цілі необхідно комплексне, системне і 

цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань: 

1) охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

2) охорона атмосферного повітря; 
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3) охорона і раціональне використання природних ресурсів; 

4) раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових 

відходів; 

5) наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, 

організація праці. 

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

розвитком стратегічного планування та національної практики застосування 

екологічної оцінки. 

1.2. Зв’язок документу державного планування з іншими 

документами державного планування  

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 

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

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 

Еспо), ратифікований Верховною Радою України (від 01.07.2015 №562-VIII), та 

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

середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною 

та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 

року» (схвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі 

СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, 

інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках 

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

екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного 

управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих 

програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

(від 17.12.2012 №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 

апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести 

нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 

2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 

середовище». 

Проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» прийнято 

Верховною Радою України 4 жовтня 2016 року, а 1 листопада Президент України 

надав пропозиції до законопроекту. 17 січня 2017 року Верховна Рада України не 

підтримала доопрацювання законопроекту. 

21 лютого 2017 року у Верховній Раді України було повторно зареєстровано 

нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний 

№6106). Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку 
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здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на 

довкілля.  

Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на 

імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 

червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

12 жовтня 2018 року в Україні вступив в силу Закон України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 16, 

ст.138), спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу в частині встановлення сфери застосування і порядку 

здійснення стратегічної екологічної оцінки згідно з Директивою Європейського 

Парламенту і Ради Європи від 27 червня 2001 року №2001/42/ЄС, а також з метою 

реалізації Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. 

З урахуванням стану навколишнього природного середовища м. Одеса та 

Одеської області проведення стратегічної екологічної оцінки спрямоване на 

координування дій обласних природоохоронних структур, органів місцевого 

самоврядування, державної виконавчої влади та суб’єктів господарювання, з 

метою покращення стану довкілля. 

Розроблення детального плану території здійснюється відповідно до: 

- Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення 

меж історичних ареалів» затвердженого наказом Міністерства культури і туризму 

України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08,  

- Генерального плану м. Одеси, затвердженого Одеською міською радою 

(рішення №6489-VI від 25.03.2015 р.); 

- Плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого Одеською 

міською радою (рішення № 1316-VII від 19.10.2016 р.) 

Розроблений проект детального плану території у межах: вулиці 

Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної 

колії у м. Одесі виконано відповідно до діючих норм і правил деталізує та 

удосконалює їх рішення. 

1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості  

В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту 

детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, 

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі складено заяву про 

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

в газеті «Чорноморські новини» №70-71 (22289-22290) від 2-4 вересня 2021 року 

та «Прес Кур’єр» №35 (1442) від 2 вересня 2021 року. 

Також заяву було розміщено на офіційному сайті міськради м. Одеса, 

посилання: https://omr.gov.ua/ua/announcement/224690/. 

https://omr.gov.ua/ua/announcement/224690/
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Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії 

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

громадськості не надходило. 
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2. Характеристика поточного стану довкілля та прогнозні 

зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено 

Одеська область – приморський і прикордонний регіон України, 

розташований на крайньому південно-заході країни, з територією 33,4 тис. кв. км. і 

з населенням 2,5 млн. чоловік. 

Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють 

винятково високий рекреаційний потенціал Одещини. У пониззі великих річок 

(Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні 

розташовані високо цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, 

екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має 

національне і міжнародне, глобальне значення. 

Сьогодні місто Одеса – значний економічний центр півдня України, який 

поєднує в собі найбільший морський порт країни, розвинену промисловість, 

курортно-рекреаційний комплекс, транспортну, фінансову і соціальну 

інфраструктуру. 

Економіко-географічне положення міста характеризується вигідним 

приморським та прикордонним розташуванням на перетині найважливіших 

міжнародних шляхів із Європи в Азію та з Центральної Європи на Близький Схід. 

Одеса розташована на північно-західному узбережжі Чорного моря і межує з 

Біляївським, Комінтернівським та Овідіопольським районами Одеської області.  

Широкий вихід до Азово-Чорноморського басейну і до великих річкових 

магістралей – Дунаю, Дністра, Дніпра визначають його переваги у транспортно-

географічному положенні. Повітряні лінії зв’язують місто з багатьма містами 

України, країнами СНД, Західної Європи і Африки. Водні шляхи пов’язують місто 

практично зі всіма частинами світу, так, транспортними лініями Одеський порт 

пов’язаний більш ніж з 600 портами 100 країн світу. 

Унікальність розташування міста посилюється завдяки формуванню єдиної 

транспортної системи країн Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), 

створенню транспортних коридорів трансконтинентального значення в рамках 

європейської транспортної мережі: «Європа – Азія», «Балтійське море – Чорне 

море», «Крітській №9». 

У системі адміністративно-територіального устрою держави м. Одеса 

виконує функції адміністративного центру Одеської області, тут розташовані 

органи влади міста та області (міська і обласна Ради, міська і обласна 

адміністрації, тощо), дипломатичні представництва іноземних держав. Це значний 

адміністративний, економічний, науковий, культурно-освітній, центр півдня 

України, який поєднує в собі найбільший морський порт країни, розвинений 

промисловий, оздоровчо-рекреаційний та туристичний комплекси, транспортну, 
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фінансову і соціальну інфраструктуру. 

Місто Одеса, зважаючи на його виробничий, науковий, культурний та 

рекреаційний потенціал, відіграє роль полюсу тяжіння для значної території 

півдня України, який знаходиться на шляхах важливих транзитних сполучень, і 

через який здійснюються головні транспортні зв’язки України із країнами 

Чорноморського співтовариства. 

У місті знаходиться головний транспортний вузол регіону, інфраструктура 

якого складається із споруд та мереж зовнішнього транспорту (залізничного, 

автомобільного, повітряного, водного), мережі залізничних і автомобільних доріг 

державного і місцевого значення, магістральної вуличної мережі міста і мережі та 

інфраструктури масового пасажирського транспорту. 

Територія м. Одеси складає 16242 га. Міська межа затверджена 7 лютого 

2002 року Постановою Верховної ради № 3064-111 "Про зміну меж міста Одеси 

Одеської області". В межі міста увійшло 2297 га фактично забудованих, прилеглих 

до міста земель Усатівської (46 га) і Красносільської (526 га) сільських рад, 

Крижанівської (361 га), Авангардівської (329 га) та Таїровської (1078 га) селищних 

рад. В той же час, 43 га земель міста Одеси передані Таїровській селищній раді. 

В результаті проведеної в 2003 році реформи структури управління міським 

господарством, територія міста поділена на 4 адміністративні райони: Київський, 

Приморський, Малиновський і Суворовський.  

Сучасний адміністративний розподіл відбувся з урахуванням місць 

прикладання праці, транспортних артерій, дислокації громадських об’єктів, 

організацій, виборчих округів. 

Специфікою одеського районування стало виділення історичної частини 

міста, де зосереджені фактично усі пам’ятки історико-культурної спадщини, в 

єдиний Приморський адміністративний район. 

Забудовані території витяглися вздовж узбережжя Чорного моря на відстань 

близько 35 км. Глибина забудови від моря коливається від 0,5-1,0 км в районі 

Чорноморки до 9,0 км. 

Із загальної площі території міста сельбищні території, до складу яких 

входять мікрорайони та квартали, зелені насадження загального користування, 

об’єкти соціальної інфраструктури, вулично-дорожня мережа займають 8,6 тис. га 

(53% земель міста). Територія житлової забудови Одеси – 5,7 тис. га (35%).  

Слід відмітити, що цей показник перевищує аналогічний по іншим 

крупнішим та найкрупнішим містам України. За даними генеральних планів міст, 

розроблених інститутом «Діпромісто» (міста Харків, Дніпропетровськ, Донецьк) 

та інститутом «Київгенплан» (м. Київ), цей показник по м. Києву складає 28,6 %, 

по м. Донецьку – 25,1%, по м. Дніпропетровську – 19,4% та по м. Харкову – 

27,1%. 

Перевищення по Одесі питомої ваги житлової забудови в порівнянні з 
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іншими містами свідчить про низьку інтенсивність освоєння значної по розмірам 

міської території.  

При цьому, в житловій забудові частка садибної забудови складає – 58,6%, а 

багатоквартирної – 41,4%. 

При дуже низькій землеємності Одеси, виходячи з середньоукраїнських 

показників забезпеченості в територіях мешканців міста, такий великий процент 

територій садибної забудови вказує на надзвичайно високу щільність населення в 

багатоквартирній забудові, зосередженій, переважно, в центральній частині міста, 

а також мікрорайонах Київського і Суворівського районів. 

Центральна частина міста представлена мережею кварталів з чітким 

планувальним модулем, яка склалася ще в середині ХІХ століття. Ці квартали 

являють собою значну історичну і містобудівну цінність. Житлова забудова 

представлена переважно 3-4-поверховими будинками, побудованими з 

черепашнику, котрий за останні роки внаслідок підтоплення території дуже 

швидко руйнується. На сьогодні ареал зосередження аварійної і ветхої житлової 

забудови охоплює близько 9% усіх сельбищних територій міста і складає 

приблизно 750 га. 

В північному, західному та південному напрямках від центру розташовані 

значні масиви садибної забудови: Слобідка, Чубаївка, Ближні Млини, Фонтан, 

Дача Ковалевського, Ленінське, Крива Балка. 

 

Територія громадського кварталу ДПТ, що розробляється, знаходиться в 

південній частині міста та адміністративно відноситься до Приморського району 

м. Одеси. Забудова цього району складається із житлових будинків 

багатоповерхової, малої, середньої поверховості, громадських будівель і об’єктів, 

навчання та обслуговування.  

Територія, що розглядається в межах розроблення ДПТ, розташована в 

межах Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток – в межах зони 

археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) – Античне 

поселення «Молдаванка», IV-III ст. до н.е. (рішення про перебування під 

охороною держави виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 

депутатів від 25.12.1984 р. № 652).  

Забудова кварталу розробки ДПТ складається із будівель 19-го та першої 

половини 20-го віку.  

На території реконструкції, яка належить забудовнику на праві власності, 

розміщені малоцінні одноповерхові нежитлові споруди, що підлягають знесенню.  

У межах території розробки ДПТ нині відсутні такі об’єкти обслуговування, 

як дитячі дошкільні і шкільні установи. 

У той же час, постійне збільшення населення міста, зростання соціальних 

потреб людей, ведуть за собою необхідність забудови вільних або реконструкції, 
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забудованих раніше територій, під розміщення додаткових об’єктів соціально-

громадського призначення та розміщення додаткових об’єктів праці.  

Територія має досить добре розвинену транспортну і інженерну 

інфраструктуру. Основними транспортними артеріями у цьому районі є  вулиця 

районного значення – Розкидайлівська, та магістралі загальноміського значення  - 

Балківська, Михайла Грушевського. На цих магістралях здійснюється основний 

транзитний рух особистого, вантажного автотранспорту і організований рух 

громадського транспорту у вигляді трамвайних та автобусних маршрутів. 

 

Зазначена територія в межах розроблення ДПТ входить до меж комплексної 

охоронної зони окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, 

визначених науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеса», затвердженою 

наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Межі зони охорони пам’ятки археології проходять вздовж вул. М. 

Грушевського від перетину з вул. Балківською до перетину з залізничною колією; 

вздовж залізничної колії від перетину з вул. М. Грушевського до перетину з вул. 

Маловського; вздовж вул. Маловського до перетину з залізничною колією до 

перетину з вул. Балківською; вздовж вул. Балківської до перетину з вул. 

Маловського до перетину з вул. М. Грушевського; та межує з територією пам’ятки 

архітектури та містобудування Дюківський сад, зоною охоронюваного ландшафту. 

В межах ДПТ та у зоні впливу ДПТ розташовані об’єкти культурної 

спадщини – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, 

археології місцевого значення:  

1. Поселення античного часу «Молдаванка», Зона охорони археологічного 

культурного шару античного поселення «Молдаванка» за адресою: 

Розкидайлівська вул. (мис, обмежений з півдня вул. Балківською (Фрунзе), зі 

сходу – парком «Дюківський сад», з півночі – вул. Грушевського (Ачканових)), 

взяті під державну охорону рішенням виконавчого комітету Одеської обласної 

ради народних депутатів № 652 від 25.12.1984 р.  

2. Дюківський сад (зона охоронюваного ландшафту) за адресою: 

Розкидайлівська вул. 56, арх. Безчастнов М.Ф., Безчастнов І.М., взятий під 

охорону рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 

депутатів № 580 від 27.12.1991 р. 

Режими використання Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток та 

зони охорони археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) 

також визначені науковою документацією, затвердженою наказом Міністерства 

культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Відповідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

якщо під час проведення якихось земельних робіт виявлено знахідку 
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археологічного або історичного характеру, виконавець зобов’язаний припинити їх 

подальше ведення та на протязі одної доби заявити про це відповідному органу 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи можуть бути встановлені тільки із письмового дозволу 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних вишукувань даних територій. 

2.1. Характеристика поточного стану довкілля району розміщення 

2.1.1. Клімат  

Розглянута територія відноситься до степової зони з короткою і теплою 

зимою та тривалим жарким літом. Безпосередній вплив моря формує 

мікрокліматичні особливості території. Основні окремі елементи метеорологічних 

показників, які необхідні для обґрунтування і прийняття необхідних планувальних 

рішень, наведено за даними багаторічних спостережень метеостанції. 

Температура повітря: середньорічна + 9,8 ºС; абсолютний мінімум – 28,0 ºС; 

абсолютний максимум + 37,0 ºС. 

Розрахункова температура: самої холодної п'ятиденки – 17,0ºС; зимова 

вентиляційна – 5,8ºС. 

Опалювальний період: середня температура + 1,0 ºС; період - 165 доби. 

Глибина промерзання грунту: середня 39 см; розрахункова 80 см. 

Тривалість безморозного періоду: середня 216 днів. 

Середньорічна відносна вологість повітря 76 %. 

Атмосферне осадки: середньорічна кількість 374 мм: в т. ч. теплий період − 

236 мм, холодний − 138 мм, середньодобовий максимум 19 мм; спостережений 

максимум – 88 мм (1949 р.) 

Висота снігового покриву: середньо декадна 5-7 см; максимальна 17-29 см; 

кількість днів зі стійким сніговим покривом − 34. 

Радіаційний та світловий режим: річне сонячне сяйво – 2308 ггод.; річна 

сумарна радіація – 6857 МДж/м2. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): за рік – 22 м/сек.; за 5-10 років – 

24 м/сек.; за 15-20 років – 26 м/сек. 

Переважаючі напрямки вітру і їх повторюваність: холодний період: З - 

16,8%; теплий період: С - 18,4%. 

Повторюваність напрямків вітру і штилів (%) приведена в таблиці 

Період року Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх Штиль 

МС «Одеса-порт» (2 мБС) 

Теплий період 18,4 10,7 7,6 8,4 16,4 11,7 10,4 16,4 1,4 

Холодний період 16,8 14,6 13,2 7,0 10,2 11,0 11,8 15,4 1,0 

Рік 17,8 12,3 9,8 7,8 13,8 11,4 11,0 16,0 1,2 
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Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до ІІІБ підрайону, 

другого будівельно-кліматичного району (Південно-Східний) з відповідними 

вимогами містобудівного характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія». Серед чинників формування мезокліматичних особливостей міста 

визначальним є вплив Чорного моря і рельєфні особливості території. Щодо 

метеорологічних умов, територія відноситься до територій з помірним природним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря. Планувальне рішення враховує 

існуючий характер вітрового режиму. Дані характеристики також враховані при 

формуванні поверхневого стоку, озеленення територій і при створенні 

комфортних умов проживання. 

Нижче наведено графіки кліматичних даних на станції «Одеса», починаючи 

з 1899 року за даними за даними Українського гідрометричного центру 

https://meteo.gov.ua/ua/34208/climate/climate_stations/137/21/: 

Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю 

 
Середня мiсячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування 

 
Середня мiсячна і рiчна температура повiтря (°с) 
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Число днів із різною кількістю опадів 

 
Швидкість вітру (м/с) 

 
 

Повторюваність (%) напряму вітру та штилю 
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Відсутність на території, що розглядається, та поблизу неї потужних 

джерел впливу на клімат, його прогнозний стан, якщо детальний план території 

не буде затверджено, очікується без змін. 

2.1.2. Місцеположення, рельєф та сучасне використання території 

Місто Одеса розташоване в межах приморсько-лиманного фізико-

географічного району Дністровсько-Бузької степової області Причорноморської 

низовини. 

У геоморфологічному відношенні територія представлена водороздільним 

прибережним плато з незначним нахилом в сторону моря (до 4%). Абсолютні 

відмітки поверхні 90,0 – 0,0 м.  

Перепади висот коливаються в межах 45,0 – 90,0 метрів. Плато 

розчленоване незначними балками, які за історичне минуле трансформовані у 

виположені пониження. В південній частині – Аркадійською, 

Середньофонтанською, Великофонтанською, Чорноморською, Безіменним Яром, 

Ковалевською; в північній – Водяною, Кривою, Усатівською, Нерубайською. До 

моря територія міста примикає своєю східною і південно-східною сторонами з 
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ступінчатими обривами або піщаними пересипами. На південному заході місто 

межує із Сухим лиманом, на північному сході – з Хаджибейським і Куяльницьким 

лиманами, які в минулому були з’єднані з морем, а зараз відділені від нього 

пересипами. 

Існуючий рельєф має незначний ухил у напрямку вул. Балківської. 

Організація поверхневих стоків відбувається з природного ухилу рельєфу.  

Скидання здійснюється в самопливну зливову каналізацію.  

В цілому, враховуючи геологічні, гідрогеологічні та сейсмічні умови, 

розвиток сучасних фізико-геологічних процесів, інженерно-будівельні умови даної 

території оцінюється як малосприятливі (умовно-сприятливі). 

Характеристика існуючої забудови. Територія розробки ДПТ розташована в 

Приморському  адміністративному районі міста і обмежена: 

- з півночі – вул. Розкидайлівська; 

- з півдня – вул. М. Грушевського; 

- зі сходу – вул. Балківська; 

- з заходу – територія залізничної колії. 

Загальна територія розробки ДПТ становить – 33,02 га. 

Існуюча забудова кварталу представлена нежитловими будинками малої і 

середньої поверховості, житловими будинками, гуртожитками, медичним 

закладом, громадськими будівлями і об’єктами обслуговування, гаражними 

стоянками.  

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки 

архітектури – Дюковського саду, території залізничної колії, малоповерхових 

житлових будинків та нежитлових споруд. 

Проектом ДПТ заплановано розміщення торгового центру на території, яка 

належить на правах власності інвестору нового будівництва. 

Інженерне забезпечення. У межах розробки ДПТ є комплексна інженерна 

інфраструктура, що включає централізовані системи водопостачання і каналізації, 

газо - і енергопостачання, провідного мовлення, кабельного та ефірного 

телебачення, автономного теплопостачання об’єктів. 

Інженерна інфраструктура включає в себе наявність інженерних об’єктів: 

трансформаторні підстанції, ГРП, ШРП, підземні резервуари запасу води для 

пожежогасіння. 

Стан мереж – задовільний. Перелік необхідних заходів визначається 

власниками мереж. В основному потрібне проведення поточного або капітального 

ремонту. Планується часткова модернізація мережі інженерних комунікацій, а 

також, прокладка нових. 

Транспорт. В межах розробки ДПТ є вулиці загальноміського значення М. 

Грушевського, вул. Балківська та районного значення – вул. Розкидайлівська. 

Основний рух транспорту здійснюється по вищеназваним вулицям. 
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По вул. М. Грушевського  здійснюється рух громадського транспорту: 

- маршрутних таксі №№  208,  198, 115,90,84,51; 

- автобусу №№ 92, 88, 46, 42; 

- тролейбусу № 8.  

По вул. Балківській здійснюється рух громадського транспорту: 

- маршрутних таксі №№ 232а, 197, 191, 16(7-й км),23(7-й км); 

- автобусу №№ 522, 540 

Зупинки міського транспорту розміщуються на вулицях з відстанню, не 

перевищуючи 500 м. 

Проїзна частина вулиць  тверде асфальтобетонне покриття.  

Пішохідний рух здійснюється по тротуарах   вулиць та проїздів. 

Вузли в різних рівнях транспортних розв’язок у терміни розробки ДПТ не 

плануються. 

Озеленення та благоустрій. Система озеленення території включає в себе 

існуючі ділянки зелених насаджень, приоб’єктних територій громадських 

будівель, елементів озеленення вулиць і доріг. 

Основним видом є посадки дерев та газони скверу, вздовж вулиць та 

ділянками трав’яних газонів, на яких висаджено дерева та чагарники. На території 

громадського об’єкту плануються озеленені ділянки з окремо зростаючими 

деревами. 

Змін у стані рельєфу, якщо детальний план території не буде затверджено, 

з урахуванням сучасного рівня впливу не прогнозується. 

2.1.3. Геологічна будова 

В геоструктурному відношенні територія міста приурочена до північного 

схилу Причорноморської впадини. В геологічній будові приймають участь 

відклади неогенового і четвертинного періодів, які залягають на докембрійському 

кристалічному фундаменті, що знаходиться на глибині 1300 метрів (м. Одеса). В 

неогеновій товщі порід переважають піски, глини і вапняки. Четвертинні відклади 

повністю покривають вододільне плато. Еолово-делювіальні відклади покривають 

вододіли з їх схилами. Це лесові горизонти потужністю 5,0-25,0 метрів. Лиманно-

морські відклади складають пересипи лиманів і представлені пісками, 

мілкозернистими глинами, алевролітами потужністю 7,0-40,0 метрів. 

В тектонічному відношенні дана територія відноситься до пасивної зони. 

Межі різнонаправлених геотектонічних рухів проходять по лінії сіл 

Великодолинське, Сухий Лиман, Прилиманське, Корсунці, Іллічівка. На північний 

захід від неї проходить зона сучасних піднять, на схід – зона опускань. Лінії 

розломів обмежують неотектонічні блоки, які займають різне висотне положення, 

що характеризується різновисотним положенням пліоценової (неогенової) 

поверхні. Зони розломів, в основному, перекриті потужною товщею рихлих 
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відкладів. 

Загальна характеристика геолого-тектонічної будови має суттєве значення в 

плані інженерно-будівельного освоєння території. При цьому головним об’єктом 

характеристики є четвертинні відклади, що виступають субстратом для різних 

фундаментів. 

Згідно зі «Схемою інженерно-геологічного районування України», територія 

відноситься до категорії підвищеної складності освоєння по інженерно-

геологічним умовам. 

За даними Управління інженерного захисту територій та розвитку 

узбережжя на даній території спостерігаються наступні небезпечні інженерно-

геологічні процеси: підробка території штучними підземними виробітками 

(«катакомбами») та в глинистих грунтах («минами»), розвиток насипних ґрунтів, 

підтоплення території ґрунтовими водами, підйом рівня підземних вод, 

просідаючи лесової товщі та ін. Крім того, на вказаній території широке 

розповсюдження має насипний шар.  

Згідно зі «Схемою інженерно-геологічного районування України», територія 

відноситься до категорії підвищеної складності освоєння по інженерно-

геологічним умовам. 

За даними Управління інженерного захисту територій та розвитку 

узбережжя розглянута територія розташована в межах підробітки території 

штучними підземними виробітками («катакомбами») та в глинистих ґрунтах 

(«мінами»), підйому рівня ґрунтових вод, посадочних явищ лесової товщі. Крім 

того, на даній території широке розповсюдження має насипний шар. 

Таким чином територія в межах вулиць ДПТ характеризується складними 

інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовами. 

При забудові таких територій необхідно передбачати проведення детальних 

ретельних інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень з метою 

виявлення зон тектонічних розломів, де внаслідок збільшення сейсмічної 

інтенсивності та зміни фізико-механічних властивостей порід може виникнути 

необхідність виконання додаткових заходів щодо посилення основ і фундаментів. 

У відповідності з ДБН В. 1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України», карта «ОСР-2004-України» застосовується для проектування та 

будівництва об’єктів і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 і класу 

наслідків (відповідальності) СС2 – для будівель, висотою до 73,5 м, У зв’язку з 

вищевикладеним, об’єкт, що планується до розміщення, відноситься за даними 

інвестора до класу СС2. Згідно карті «ОСР-2004-В України», сейсмічність 

території – 7 балів. 

Інженерно-будівельна оцінка території для містобудування враховує перелік 

основних заходів з інженерної підготовки. Геологічна ситуація обумовлена 

наявністю сейсмічністю майданчика і наявністю інших небезпечних геологічних 
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процесів природного та антропогенного походження, які перелічені вище.  

Ґрунтові умови характеризуються II типом просідання, що тягне за собою 

додаткові заходи з підготовки будівельної основи. 

За даними матеріалів генерального плану, на зазначеній території відсутні 

місця зберігання та утилізації сміття, місця розміщення складів непридатних або 

заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів. На зазначеній території 

родовища мінеральної сировини не значаться. Основними джерелами забруднення 

можуть бути об’єкти транспортної інфраструктури. Інших об’єктів, які є 

джерелами техногенного забруднення ґрунтових вод, у районі розробки ДПТ 

немає.  

Існуючий рельєф: яскраво виражений перепад зі сторони вулиці Михайла 

Грушевського та поступовий уклон території у сторону вул. Балківської. 

Організація поверхневих стоків відбувається з природного ухилу рельєфу. 

Скидання здійснюється в самопливну зливову каналізацію.  

В межах розробки ДПТ відсутні значні підприємства I-III класу небезпеки, 

діяльність яких вимагає розроблення проектів санітарно-захисних зон. 

В цілому, враховуючи геологічні, гідрогеологічні та сейсмічні умови, 

розвиток сучасних фізико-геологічних процесів, інженерно-будівельні умови даної 

території оцінюється як малосприятливі (умовно-сприятливі). 

Геологічна будова місцевості має сталу структуру. У разі, якщо детальний 

план території не буде затверджено, змін у геологічній будові та геоструктури 

не очікується. 

2.1.4. Гідрогеологічні умови 

В гідрогеологічному відношенні місто розташоване в межах 

Причорноморського артезіанського басейну, який характеризується 

несприятливими умовами накопичення підземних вод. 

В межах міста можна виділити декілька водоносних горизонтів, що можуть 

мати обмежено-практичне значення для водопостачання. 

Четвертинний водоносний горизонт має широке поширення. 

Водовміщуючими породами є лесовидні відклади – супісі, суглинки і бідні глини. 

Залягає на глибинах 0,0 до 20,0 м. Дебіти не перевищують 0,016 л/сек. Хімічний 

склад досить широкий. Мінералізація 0,7 – 20,0 г/л (в основному 1,0-3,0 г/л). 

Практичного значення для водопостачання немає. 

Понтичний водоносний горизонт має широке поширення, відсутній лише в 

районі Пересипу. Водовміщуючі породи – ракушнякові тріщинуваті вапняки 

потужністю 1,0-11,6 м, які залягають на глибинах 20,7-37,5м. Горизонт 

безнапірний. Дебіти свердловин 0,5-7,2 л/сек. Мінералізація 2,1-8,6г/л. Для 

водопостачання безперспективний; може мати обмежене значення для технічного 

використання. 
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Меотичний водоносний горизонт прив’язаний до піщаних лінз і прошаркам 

вапняків. Залягає на глибині 15,0-58,0 метрів. Горизонт напірний 1,5-20,0 м. 

Дебіти свердловин надзвичайно малі. Мінералізація 0,5-3,2 г/л. Для 

водопостачання безперспективний. 

Верхньосарматський водоносний горизонт має широке поширення і в 

умовах міста є основним експлуатаційним. Глибина залягання 58,0-136,6 метрів. 

Прив’язаний до прошарків піску, оолітової ракушки і мергелів. Води напірні. 

Дебіти свердловин 0,01-0,70 л/сек.; мінералізація 0,5-3,0 г/л. Частково 

використовується для господарсько-питних потреб, але через обмеженість запасів 

малоперспективний. Гідрогеологічні характеристики горизонту: 

– коефіцієнт водо провідності – 36 м2/добу; 

– коефіцієнт пьєзопровідності – 5,1м2/добу; 

– потужність горизонту – 2,2м; 

– величина напору – 70,5м; 

– величина допустимого пониження – 47,5м. 

По даному горизонту експлуатується біля 120 відомчих свердловин. За 

даними Причорноморської геологорозвідувальної експедиції кадастрові запаси 

даного горизонту визначені у 10 тис.м3/добу. 

Обмеженість запасів підземних вод не дає можливості забезпечити місто 

підземною питною водою.  

Основним джерелом централізованого водопостачання і надалі залишається 

поверхневий Дністровський (Біляївка) водозабір. Генеральним планом 

передбачається широкий розвиток „бюветного” водопостачання в межах 

визначених запасів – біля 70 нових свердловин, які розміщуються, відповідно 

«Схеми бюветного водопостачання» (переважно у межах периферійної частини 

парків та скверів), яка потребує свого розроблення. 

Змін у стані гідрогеологічного режиму, якщо детальний план території не 

буде затверджено, не прогнозується. 

2.1.5. Ґрунти 

У відповідності з природним сільськогосподарським районуванням 

територія міста входить до 08 природно-сільськогосподарського району. 

Основними ґрунтами є типові південно-степові та південні мало гумусні 

чорноземи. 

При прийнятті проектних рішень необхідно враховувати вартість земель 

сільськогосподарського призначення, визначених «Грошовою оцінкою земель 

м.Одеси», загальна площа яких у межах міста становить 611,0 га (існуючий стан). 

Ділянки особливо цінних сільськогосподарських земель агровиробничих груп 

(шифр 71е) – чорноземи південні важко суглинкові (орієнтовно 54,0 га). 

Згідно агровиробничого районування місто Одеса відноситься до 
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Причорноморського середньостепового краю, а саме Дністровсько-Бузької 

низовинної області http://geomap.land.kiev.ua/zoning-1: 

 

 
 

Джерелами забруднення ґрунтів на даній території є робота комунальних 

служб і діяльність автотранспорту. За останніми результатами моніторингу 

факторів навколишнього середовища в зазначеному районі встановлено 

перевищення ГДК на вміст цинку. 

Рівні забруднення ґрунтів за іншими показниками знаходяться у межах 

нормативних величин (ДСН 173-96). Основним потенційним джерелом 

забруднення є автотранспорт та об'єкти транспортної інфраструктури. При цьому 

фактор забруднення не відноситься до планувальних обмежень, він постійно 

знаходиться в динамічному стані і залежить від багатьох складових. Система 

організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану 

міста, спрямована на вирішення даної проблеми. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний 

стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень. 

Згідно антропоекологічної оцінкою сумарного пестицидного навантаження 

на грунти м. Одеса розташовне в несприятливій зоні 

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html: 

http://geomap.land.kiev.ua/zoning-1
http://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html
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Згідно районування за стійкістю ґрунтів до забруднення відходами 

промислових підприємств, тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними й 

органічними добривами, пестицидами (%) м. Южне відноситься до зони середньої 

стійкості ґрунтів http://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html: 

 
Примітка. Оцінку стійкості ґрунтів виконано за показниками, що характеризують суми активних 

температур, крутизну схилів, кам'янистість, структурність, питомий опір, механічний склад, вміст гумусу, тип 

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html
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водного режиму, реакцію рН, заплідненість, ємність іонів, розораність, господарську освоєність, у межах 

природно-сільськогосподарських районів України. 

Ерозійні процеси відсутні, тому змін у стані та будові ґрунтів, якщо 

детальний план території не буде затверджено, не очікується. 

2.1.6. Стан водних об’єктів  

Орографічні особливості міста сформувались так, що відкрита система 

поверхневого стоку відсутня. Ті балки, що в минулому мали відкриті водотоки 

(Корсуновська, Красносільська, Крива, Водяна, Карантинна, Аркадійська, 

Фонтанська, Чорноморська), вже давно перетворені у вулично-транспортну 

мережу. Отже, основним фактором по гідрологічним особливостям є поверхневий 

стік. Щодо орографічних особливостей прибережної морської акваторії, необхідно 

відмітити її складність. 

Зона Чорного моря у прибережній частині міста мілководна. Дно 

характеризується досить рівним рельєфом. Єдиним суттєвим підводним 

утворенням є «Одеська банка», яка являє собою витягнуте паралельно берегу 

мілководне піщане утворення. Глибина моря по гребеню банки становить 5-6 

метрів, а в улоговині між нею і берегом – більше 20 метрів. 

В даному районі спостерігаються течії двох видів: дрейфові відкритого моря 

і прибережні. Найбільш дієве значення для процесів самоочищення прибережної 

акваторії мають прибережні течії. 

Згідно даних Державного водного кадастру м. Одеса знаходиться в районі 

басейну річок Причорномор’я http://geoportal.davr.gov.ua:81/: 

 
 

Територія міста Одеса відповідно гідрологічного районування відноситься 

до зони недостатньої водності, а саме Причорноморської області надзвичайно 

низької водності: http://geomap.land.kiev.ua/zoning-7.html: 

http://geoportal.davr.gov.ua:81/
http://geomap.land.kiev.ua/zoning-7.html
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За зонуванням території за ступенем забрудненості поверхневих вод 

(гігієнічна класифікація водних об'єктів) місто Одеса має високу ступінь 

забруднення, екологічна оцінка якості води – забруднена (шкідлива для питного 

вживання) http://geomap.land.kiev.ua/ecology-7.html: 

 

 
Примітка. Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за органолептичними і 

токсикологічними властивостями, санітарним режимом та бактеріологічними показниками. 

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-7.html
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За зонуванням території за ступенем забрудненості підземних вод в м. 

Южне води незабрудненні http://geomap.land.kiev.ua/ecology-6.html: 

 
Згідно природного потенціалу самоочищення поверхневих вод (інтегральні 

показники) м. Одеса відноситься до зони з дуже низьким рівнем самоочищення 

https://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-2.html: 

 

 

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-6.html
https://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-2.html
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Щодо лиманів, то необхідне відмітити наступне: 

Куяльницький лиман утворився в результаті затоплення долини річки 

В.Куяльник і являє собою безстічне русло. Площа лиману 61,5 км2, довжина 25-30 

км, ширина 2,5-3,0 км, максимальна глибина 8,0 м. Від моря лиман відокремлений 

піщаним пересипом, шириною до 3,0 км. 

Хаджибейський лиман представляє собою затоплену гирлову частину 

долини р. М.Куяльник. Загальна площа лиману 87,5 км2, довжина 32 км, ширина 

2,5-3,0 км, максимальна глибина 13,0 м. 

В плані гідрологічних особливостей території необхідно відмітити, що 

головною територіальною проблемою охорони водного басейну міста є 

прибережна морська акваторія – 100 метрів, лимани, а також приморська частина 

міста з першою лінією поверхневого стоку – 300 метрів.  

Дане питання в плані екологічної характеристики Одеси є надзвичайно 

важливим. Його вирішення направлене на покращення екологічної ситуації у 

відповідності з вимогами Водного та Земельного кодексів шляхом визначення 

параметрів водоохоронної зони та прибережної захисної смуги моря з її наступним 

інженерним облаштуванням, в першу чергу формуванням системи дощової 

каналізації. 

Приймаючи до уваги відсутність на території, що розглядається, джерел 

потужного впливу на водні ресурси, змін у стані водного середовища, якщо 

детальний план території не буде затверджено, не прогнозується. 

2.1.7. Стан повітря  

За метеорологічними умовами м. Одеса відноситься до територій з помірним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря. 

Характеристика стану забруднення проводиться за статистичними даними, 

даними Гідромету та матеріалами державного управління охорони навколишнього 

природного середовища в Одеській області. 

В економічній ситуації сьогодення забруднення атмосферного повітря 

суттєво відрізняється від часу економічної стабільності (відмічається різке 

зменшення об’ємів викидів).  

Загальна кількість підприємств, що у процесі діяльності впливають на стан 

атмосферного повітря складає 1287 суб’єктів господарювання, із них 232 

підприємства здійснюють або можуть здійснювати шкідливий вплив на здоров’я 

людей і стан атмосферного повітря. 

Контроль рівнів забруднення здійснюється на 8 стаціонарних постах 

системи Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів: 

№8 – прибережна зона міста (Французький бульвар, 89); 

№10 – вул. Ярмарочна площа; 

№15 – Херсонський сквер (північно-західна частина міста); 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 31 

№16 – перетин вулиць Велика Арнаутська та проспект Миру; 

№17 – район центрального автовокзалу; 

№18 – вул. Балківська, 199; 

№19 – 1-а ст. Чорноморської дороги; 

№20 – на перетині Італійського бульвару та вул. Канатної. 

Відповідно до метеорологічних умов, м. Одеса відноситься до територій з 

помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря. У структурі викидів 

30,5% припадає на стаціонарні джерела 69,5% - пересувні (автотранспорт). 

Значною мірою на стан атмосферного повітря м. Одеси впливають викиди 

від пересувних джерел, особливо автомобільний транспорт, на долю яких 

припадає біля 79,7% загального об’єму викидів.  

Однією із причин такого значного зростання викидів від пересувних джерел 

є суттєве зростання кількості приватного транспорту, незадовільний технічний 

стан та значний вік автотранспорту, низька якість палива та відсутність дійового 

контролю за його якістю тощо.  

Посилює негативний вплив і несприятлива територіально-планувальна 

структура міста.  

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та відомості щодо 

стану забруднення атмосферного повітряна наведено на підставі даних 

Гідрометцентру Чорного і Азовського морів (лист №1107/-15 від 04.06.2020 р., 

наведено у Додатках): 

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, оС 
29,1 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш 

холодного місяця, Т, оС 
2,7 

Середньорічна роза вітрів, %  

Пн 13 

ПС 10 

С 10 

ПдС 8 

Пд 15 

ПдЗ 12 

З 14 

ПЗ 18 

Середньорічна швидкість вітру, м/с 2,5 

 

Фонові концентрації забруднюючих речовин у повітрі було прийнято на 

підставі даних Гідрометцентру Чорного і Азовського морів (лист №1107/-15 від 
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04.06.2020 р., наведено у Додатках):  

№

п/

п 

Забруднююча речовина Гігієнічні 

нормативи 

ГДК, ОБРД 

(мг/м3) 

Фонова 

концентрація 

(мг/м3/ долі 

ГДК) 

Середньоріч-

на концентра-

ція (мг/м3) 

Максимальна 

разова 

концентрація 

(мг/м3) 

Код Найменування 

1. 03000/ 

02902 

Речовини у 

вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

(мікрочастинки і 

волокна) 

0,5 0,3552/ 0,71 0,22 0,90 

2. 04001/ 

00301 

Оксиди азоту (в 

перерахунку на 

діоксид азоту 

[NO+NO2]) 

0,2 0,1454/ 0,73 0,1 0,25 

3. 05001/ 

00330 

Сірки діоксид 0,5 0,0595/ 0,12 0,043 0,112 

4. 06000/ 

00337 

Оксид вуглецю 5,0 5,8844/ 1,18 4,3 14,2 

 

Для всіх інших речовин данні відсутні. Для цих речовин фонові 

концентрації визначаються розрахунковим способом згідно ОНД-86. 

Основним джерелом шуму є магістральна вулична мережа. 

Вулиці загальноміського значення, згідно положень чинного генерального 

плану м. Одеса - вул. М. Грушевського, районного значення вул. Розкидайлівська. 

Основні характеристики вулиць наведено в таблиці: 

Найменування Інтенсив-

ність руху 

(авт./ 

година) 

Середня 

швид-

кість 

руху, 

км/год 

% вантаж-

ного і 

громадсь-

кого 

транспор-

ту в потоці 

Рівень 

шуму на 

тери-

торії 

житло-

вої за-

будови, 

дБ(А) 

Переви-

щення 

допусти-

мого рівня 

шуму, 

дБ(А) 

Шумо-

захисний 

розрив, м 

вул. 

М.Грушвського  

3240 50 30 75 11 30 

вул. Балківська 3240 50     

вул. 

Розкидайлівська 

850 40 10 35  10 

 

В основу аналізу акустичної ситуації на території, що розглядається, 

покладено дані обстеження інтенсивності руху з урахуванням вантажного і 

громадського транспорту в потоці та середньої швидкості руху на прилеглих 

вулицях. 
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Дані параметри будуть залишатися такими і на перспективу з можливістю їх 

зменшення на 10 %, за рахунок реконструктивних заходів. Зниження рівня шуму 

до нормативного (65 дБ(А)) може бути досягнуто за рахунок розміщення об’єктів 

цивільного призначення за межами зони акустичного дискомфорту, застосування 

будівельно-акустичних заходів, матеріалів і захищаючих конструкцій, що мають 

звукоізолюючої властивості. 

В межах меж розробки прокладання нових магістральних вулиць не 

планується. 

Результати проведення досліджень атмосферного повітря на вміст 

забруднюючих речовин в на території у межах вулиць Розкидайлівська, 

Балківська, Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі (протокол №08-

37/2 від 31.08.2021 р., див. Додатки), проведені акредитованою лабораторією ТОВ 

НВП «ЕКОС» (свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних 

можливостей №ВЛ-069/2017, видане 26.12.2017 р. ДП «Донецьким науково-

виробничим центром стандартизації, метрології, та сертифікації», дійсний до 

26.12.2021 р.), надані в табличній формі: 

№  Номер 

контрольної 

точки 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

ОБУВ, 

мг/м3 

Значення 

концентрації 

мг/м3 

1 КТ №1 Азоту діоксид 0,2 0,06 

Вуглецю оксид 5 2,6 

Ангідрид сірчистий 0,5 <0,05 

Вуглеводні граничні 1,0 <0,02 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 

недиференційованих за складом 

0,5 0,34 

2 КТ №2 Азоту діоксид 0,2 0,06 

Вуглецю оксид 5 2,5 

Ангідрид сірчистий 0,5 <0,05 

Вуглеводні граничні 1,0 <0,02 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 

недиференційованих за складом 

0,5 0,33 

 

За результатами досліджень встановлено: концентрації забруднюючих 

речовин у контрольних точках не перевищують граничнодопустимих 

концентрацій та орієнтовних безпечних рівнів діяння забруднюючих речовин в 

атмосферному повітря та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти Гранично 

допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць» (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 

14 січня 2020 року № 52. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 

2020 р.  за № 156/34439). 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 34 

Було проведено дослідження акустичного стану території. Дослідження було 

проведено акредитованою лабораторією ТОВ НВП «ЕКОС» (свідоцтво про 

метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей №ВЛ-069/2017, видане 

26.12.2017 р. ДП «Донецьким науково-виробничим центром стандартизації, 

метрології, та сертифікації», дійсний до 26.12.2021 р.), протоколи №№08-16/9 і 18-

16/10 від 31.08.2021 р. наведені у Додатках. 

Виміри проводились у контрольних точках у денний час та складають: 

№ Номер контрольної 

точки 

Виміряні рівні шуму, дБА Рівень, що нормується 

за ДБН В.1.1-31:2013 

1 КТ №1 43,7 55 

2 КТ №3 42,9 55 

 

Виміряні рівні звукового навантаження на території, що розглядається, 

відповідають вимогам ДБН В.1.1-31:2013.  

Місто Одеса не входить у перелік територій, постраждалих від аварії на 

ЧАЕС. Рівень гамма-фону складають 12-15 мкр/год., щільність забруднення 

ґрунтів (цезієм-137) < 1 кі/км2. Природна радіоактивність не перевищує 

нормативних величин, виходи природного "радону-222" не зафіксовані. Дані про 

перевищення рівня природного радіаційного фону і наявності поодиноких і 

природних радіонуклідів у Департаменті екології та природних ресурсів відсутні. 

Система планувальних обмежень по даному фактору відсутня.  

При проведенні будівельних робіт необхідно керуватися вимогам 

радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини 

(сертифікація радіологічної якості) згідно НРБУ 97 та Основні санітарні правила 

забезпечення радіаційної безпеки України", затвердженими МОЗ України № 54 від 

02.02.2005 р. 

Підприємства-джерела випромінювання електромагнітних хвиль на даній 

території не розміщуються. Можливими джерелами можуть бути радіотехнічні 

об'єкти мобільного зв'язку. Їх розміщення здійснюється на підставі санітарних 

паспортів, розробка яких регламентується спеціальними розрахунками в кожному 

конкретному випадку органами охорони здоров'я. Дозвільна система знаходиться 

в органах обласної санітарно-епідемічної служби.  

Головним критерієм їх розміщення є потужність і висота розміщення антен з 

урахуванням висотності прилеглої забудови. У плані містобудівного розвитку 

території об'єкти мобільного зв'язку не є лімітуючим фактором. У результаті 

проведення контрольних замірів, перевищення граничнодопустимих рівнів від 

існуючих джерел за даним показником не виявлено. 

Потужні джерела впливу на стан повітря на території, що розглядається, 

відсутні. Зміни у стані та якості повітря за рівнями концентрацій забруднюючих 

речовин та звукового навантаження, якщо детальний план території не буде 

затверджено, не очікуються. 
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2.1.8. Стан флори, фауни та біорізноманіття 

До природоохоронних територій міста відноситься система водоохоронної 

зони моря і лиманів з прибережною захисною смугою (ПЗС). Відповідно проекту 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон моря і лиманів в місті Одеса та 

режиму ведення господарської діяльності в них», в якому орієнтовно визначені 

межі водоохоронні зони моря і лиманів з урахуванням природних умов 

(гідрологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних, грунтового покриву, 

земельних насаджень, площі водозбору поверхневого стоку) і антропогенних 

факторів (характеру планувальної структури, забудови, інженерно-транспортної 

інфраструктури). Орієнтовно визначена водоохоронна зона займає площу 6095 га 

(37,5% від площі міста). 

На території м. Одеса склалися біоценози, в яких переважають синантропні 

види тварин, які характеризуються великою адаптивністю до людини та які 

пристосувались до створених або видозмінених людиною умов середовища. 

В цілому по м. Одеса об’єкти ПЗФ займають площу 245,13 га, що становить 

1,5% від площі міста. Враховуючи, що дані природно-заповідні території є 

важливою складовою екологічного каркасу міста  (закон України «Про екологічну 

мережу»). 

Згідно розділу 13 «Основні організаційні заходи по реалізації генерального 

плану м. Одеси», визначені такі заходи, як проведення технічної інвентаризації 

зелених насаджень міста та створення кадастру зелених насаджень міста. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1094 «Про 

затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення» встановлено механізм розроблення проектів землеустрою з 

організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення (далі – проект землеустрою). В відповідності з яким при розробці 

проекту землеустрою проводяться підготовчі роботи, які включають: вивчення та 

аналіз: обґрунтування необхідності створення або оголошення території природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення; планово-картографічних матеріалів з 

визначенням обсягів польових та камеральних робіт з їх оновлення, земельно-

облікової документації, матеріалів відведення земель в межах відповідної 

території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення; містобудівної документації; - 

проектної документації з питань охорони навколишнього природного середовища, 

збереження об'єктів культурної спадщини; іншої документації, необхідної для 

розроблення проекту землеустрою; визначення режиму території, у тому числі 
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охоронних зобов'язань та обмежень на використання земельної ділянки. 

 

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки 

архітектури – Дюковського парк, території залізничної колії, малоповерхових 

житлових будинків та нежитлових споруд. Дюковський парк входить до переліку 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та 

місцевого значення, розташованих у Одеській області станом на 01.01.2021 року. 

Пам'ятка садово-паркового мистецтва – історико-культурна пам'ятка, що 

органічно включає у свій склад рослини, особливості ландшафту (пагорби, 

джерела води та водоспади, долини струмків чи річок, каміння, скелі, дальні 

пейзажні перспективи, іноді заболочені ділянки), архітектурні споруди, 

скульптури, квітники. 

Дюковський парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва з 1972 р., що 

закріплено рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 

18.05.1972 №234 та рішення Одеської обласної ради від 29.05.2009 №860-V. Парк 

розташований вздовж вулиці Балковської на схилі Водяної балки на слобідській 

стороні. Один з найстаріших парків Одеси.  

Парк розташований на 3-х рівнях: нижньому – вздовж вул. Балковської, 

середньому – на самому схилі балки (не дуже крутому, місцями із штучними 

терасами) і верхньому – плоскому. Від головного входу веде алея, що перетворена 

на сходи із майданчиками, від яких відходять бічні алеї. Внизу, ліворуч від входу, 

достатньо великий поздовжній ставок (200 на 50 метрів) із острівком, що живиться 

від прісного джерела, який витікає із схилу. Головна алея-сходи веде на 

центральний майдан із великим кам'яним павільйоном і ще деякими будовами. 

Його загальна площа – 26,6653 га. 

Дана регіональна територія відноситься до територій низького 

біорізноманіття.  

Біоценози, що сформувалися на території, що розглядається, маюсь сталу 

структуру. Змін у стані фауни, якщо детальний план території не буде 

затверджено, не очікується.  

2.1.9. Парникові гази 

Парникові гази поглинають теплове випромінювання поверхні планети та 

атмосфери – інфрачервоне випромінювання, і відбивають його назад до Землі. Це 

природний процес. 

Океани і екосистеми, насамперед ліси, можуть поглинати парниковий газ, 

виділяючи кисень. Але таким чином океани окислюються, що зменшує їхню 

здатність поглинати вуглекислий газ. Вирубка лісів також знижує поглинання 

викидів. 

Основні парникові гази: пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), метан 
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(СН4), оксид азоту (N2O), озон (O3), інші гази (гідрофторвуглець ГФУ, 

перфторвуглець ПФУ, гексафторид сірки SF6). 

Вважається, що найбільший вплив на зміну клімату чинить вуглекислий газ, 

за яким іде метан. 

Згідно з Національним кадастром антропогенних викидів із джерел і 

абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2016 рр. у 2016 році за 

даними останньої інвентаризації парникових газів сумарні викиди в Україні 

становили 320,6 млн. т. СО2-еквіваленту, або 338,6 млн. т СО2-еквіваленту без 

урахування чистого поглинання від сектору «Землекористування, зміни в 

землекористуванні та лісове господарство» (ЗЗЗЛГ). 

Не дивлячись на те, що викиди парникових газів тісно пов’язані із 

розвитком економіки, зокрема із рівнем ВВП як одним із найпоширеніших 

показників, свій вплив на рівень викидів має також низка інших факторів, 

наприклад, модернізація промислових та інших об’єктів, що дозволяє скорочувати 

інтенсивність викидів на одиницю продукції як прямо (зниження використання 

сировини), так і опосередковано (через заходи із енергозбереження або 

використання відновлюваних джерел), модернізація транспортних трубопроводів, 

що дозволило скоротити викиди парникових газів від неконтрольованих витоків 

при перекачуванні природного газу, а також зміна структури різних видів палива в 

енергетиці. Крім цього, викиди, пов’язані із сільським господарством (які в 

Національному кадастрі звітуються як у секторі «Сільське господарство», так і в 

секторі ЗЗЗЛГ) хоч і мали зниження у 2008 і 2014 роках, продовжили зростати і 

далі у 2016 році. 

Безпосередньо на частини у межах у межах вулиць Розкидайлівська, 

Балківська, Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі великі 

підприємства, які було перелічено вище, відсутні. 

Змін впливу парниковими газами, якщо детальний план території не буде 

затверджено, не буде. 

2.1.10. Опис матеріальних об’єктів, включаючи архітектурну, 

археологічну та культурну спадщину, охоронюваних ландшафтів 

Ландшафт – конкретна територія, однорідна за своїм походженням та 

історією розвитку, неподільна за зональними і азольнальними ознаками, що має 

єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, спільний клімат, подібним 

сполученням гідротермічних умов, ґрунтів, біоценезів і певною структурою. 

Ландшафти мають різні розміри: від невеликих локальних утворень (річкові 

заплави й тераси, ерозійні яри і балки, гляціальні долини і горби тощо), до 

геокомплексів регіонального (рівнинні й гірські простори, континенти й океани 

тощо) й глобального (географічна оболонки Землі) рівня. 

У зв’язку з інтенсивною господарською діяльністю, більшість ландшафтів є 
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перетвореними. Поширення антропогенно-порушених ділянок призводить до 

деградації природних угруповувань і перешкоджає їх відновленню та 

нормальному функціонуванню. Усі зміни структури ландшафтів, зумовлені таким 

впливом, призводять до формування антропогенних ландшафтів. При цьому 

утворюється особливий вид ландшафту – рекреаційний. 

На теперішній час ландшафт території м. Одеса перетворений та 

характеризується як антропогенний. Територія зайнята будівлями і спорудами, 

житловими будинками . 

Важливою рисою культурного ландшафту є те, що напрям господарської 

діяльності узгоджується з природними властивостями, ця діяльність спрямована 

на зменшення негативного впливу несприятливих для господарства і 

життєдіяльності людини фізико-географічних (природних) процесів (ерозії, селів, 

зсувів, заболочування, засолення, посух та ін.) і максимального відтворення 

природних ресурсів. 

Територія розробки ДПТ входить до меж комплексної охоронної зони 

окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, визначених 

науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон 

охорони. Визначення меж історичних ареалів  м. Одеса», затвердженою наказом 

Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Територія ДПТ, розташована в межах Комплексні охоронні зони окремих 

груп пам’яток – в межах зони археологічного культурного шару (об’єкта 

археологічної спадщини) – Античне поселення «Молдаванка», IV-III ст. до н.е. 

(рішення про перебування під охороною держави виконавчого комітету Одеської 

обласної ради народних депутатів від 25.12.1984 р. № 652).  

В межах зони впливу ДПТ наявна пам’ятка культурної спадщини – пам’ятка 

архітектури Дюковський сад (зона охоронюваного ландшафту) яка потребує 

встановлення охоронної зони, яка повинна бути визначена науковою 

документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням фахівця 

з сертифікатом та затвердженої відповідним порядком. У разі відсутності 

розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони окремих 

пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 5.4.5 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 та 

п. 13.1.4 ДБН 2.2-12:2019 у будь-якому разі найменшим віддаленням границі 

охоронної зони від пам’яток культурної спадщини слід вважати 50,0 метрів. Для 

пам’яток археології та об’єктів археологічної спадщини – 50.0-500,0 метрів.  

Режими використання Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток та 

зони охорони археологічного культурного шару (об’єкту археологічної спадщини) 

також визначені науковою документацією, затвердженою наказом Міністерства 

культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Додатково на виконання режиму використання Комплексні охоронні зони 

окремих груп пам’яток та зони охорони археологічного культурного шару 
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необхідно користуватися документацією історико-архітектурного опорного плану 

м. Одеса, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 

20.06.2008 № 728/0/16-08. (Розділи: ІІ. Охоронні зони окремо розташованих 

пам’яток та комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток. V. Зони охорони 

археологічного культурного шару (об’єктів археологічної спадщини)). 

Так як ДПТ, що розробляється, розташований на території історичного міста 

Одеса, занесеного до Списку історичних населених місць України (згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878), та в межах 

багатьох пам’яткоохоронних зон (охорони археологічного культурного шару, 

території пам’ятки археології тощо), згідно вимог пункту 13.1.8 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», на територіях зон охорони археологічного 

культурного шару існує необхідність проведення археологічних досліджень з 

обов’язковою умовою проведення наукової фіксації усіх етапів дослідження і всіх 

виявлених знахідок та інших матеріальних залишків. 

Змін у стані матеріальних об’єктів, включаючи архітектурну, археологічну 

та культурну спадщину, ландшафту, якщо детальний план території не буде 

затверджено, не буде. 

2.1.11. Соціально-економічні умови 

Одеса – один з головних економічних центрів України, що поєднує в собі 

найбільший морський порт, розвинену промисловість, курортно-рекреаційний 

комплекс, транспортну, фінансову та соціальну інфраструктуру. Основними 

господарськими функціями, які виконує Одеса на рівні міжнародного поділу 

праці, є транспортна та зовнішньоторговельна. Місто є єдиним повністю 

сформованим в українському Причорномор'ї місцевим територіально-виробничим 

комплексом. Місто забезпечене висококваліфікованою робочою силою, що 

володіє іноземними мовами. Це дозволяє розвивати в Одесі бізнес з високими 

стандартами та вимогами до трудових ресурсів.  

Розвинена мережа автодоріг, розташування міста поблизу річок Дунай, 

Дністер, Південний Буг і Дніпро, а також великі морські порти Одеса, 

Чорноморськ та Південне – у поєднанні з міжнародним аеропортом «Одеса» та 

залізницею створюють сприятливі умови для приймання, обробки, зберігання і 

транспортування вантажів, а також обробки потужних пасажиропотоків. Одеса є 

найбільшим морським портом України, в якому перевантажують зерно, 

нафтопродукти, метали тощо. У ній працюють понад 460 спільних підприємств з 

іноземним капіталом. Їхня кількість неухильно зростає. Нині беззаперечними 

лідерами у своїх галузях промисловості є такі підприємства: «Нафтопереробний 

завод», Стальканат, Телекарт-Прилад тощо, Одеський машинобудівний завод. 

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного 

скорочення населення, водночас зафіксовано міграційний приріст. 
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За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 2018 р. становила 11,1 тис. осіб. Більше половини від 

загальної кількості безробітних становили жінки. 

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець 

спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (20,3% від 

загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих 

робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 

(0,9%). 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і 

сільськогосподарських підприємств) за є позитивним. Частка у загальній кількості 

прибуткових підприємств становить 67,7%. Частка збиткових підприємств 

порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1,7 в.п. і 

становила 32,3%. Значна частка збиткових підприємств знаходиться у таких видах 

економічної діяльності: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (60,0%); надання 

інших видів послуг (50,0%); транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (48,9%); операції з нерухомим майном (40,0%); діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (35,1%). 

Вантажообіг підприємствами транспорту в цілому збільшується. 

Чисельність зареєстрованих приватних підприємців налічує близько 15 

тисяч торгових місць, на яких працюють понад 60 тисяч осіб. 

Наданий опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) на основі 

дійсних офіційних джерел інформації. Ймовірної зміни поточного стану довкілля 

без здійснення планованої діяльності не очікується. 

Виходячи з вищезазначеного, очікується збільшення кількості населення. 

Внаслідок цього, наразі неприйняття документу планування, що розглядається, 

можливе поступове погіршення соціально-економічних умов, особливо звертає на 

себе увагу підтримка інтелектуального, освітнього, наукового та науково-

дослідницького потенціалу. 

2.1.12. Здоров’я населення  

Здоров'я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що приблизно 

на 50% здоров'я визначається способом життя – умовами праці, звичками, 

харчуванням, моральним і психологічним навантаженням, матеріально-

побутовими умовами, взаємовідносинами в сім'ї тощо. На 20% здоров'я залежить 

від генотипу і на 20% - від стану природного середовища. І лише на 10% здоров'я 

обумовлене системою охорони здоров'я.  

Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають на 

здоров'я населення, найбільш очевидним є мікробний, котрий мас величезне 

значення у виникненні інфекційних захворювань. Більш складна й менше вивчена 

роль стану й змін навколишнього середовища в неінфекційній захворюваності 
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населення.  

Виділяють шість основних форм захворювань, які пов’язані із забрудненням 

атмосферного повітря, а саме: новоутворення; хвороби ендокринної системи; 

розлади харчування; порушення обміну речовин та імунітету; хвороби крові та 

кровотворних органів; хвороби системи кровообігу; хвороби органів дихання; 

хвороби органів травлення. 

В цілому, стан здоров'я населення Одеської агломерації викликає серйозні 

побоювання і, як один з індикаторів якості довкілля, дозволяє зробити висновок 

про необхідність вжиття комплексних заходів зі зниження антропогенного 

навантаження на території агломерації та профілактики захворювань серед її 

населення. 

Рівень захворюваності мешканців. Одеса по основним показникам 

характеризується більш низьким рівнем, до 1,5 разів, ніж область в цілому. Але 

відзначається подальше погіршення стану здоров’я населення району з істотним 

підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, 

зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи 

кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, 

цукровий діабет та інші хвороби. Збільшується частота соціально-небезпечних 

хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб 

молодого віку. 

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я 

населення можливе шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної 

допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань. 

Показники здоров'я населення залежать від деяких забруднюючих речовин, 

що мають найбільшу значимість при формуванні тих чи інших захворювань, а 

саме: 

Показник Забруднюючі речовини, фізичні фактори впливу 

Хвороби органів 

дихання 

Акролеїн, фенол, формальдегід, хлор, оксид міді, бутилацетат, 

толуол, п'ятиокис ванадію, оксид вуглецю, оксиди азоту, 

аміак, вуглеводні, сірки діоксид, фториди, аерозолі сірчаної 

кислоти 

Ендокринні 

захворювання 

Фтористі сполуки газоподібні, капролактам, нікель металевий, 

оцтова кислота, етилацетат, оксид кадмію, водень хлористий, 

сірки діоксид, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні 

Загальна 

смертність 

Етилацетат, капролактам, бутилацетат, толуол, водень 

хлористий, стирол, марганець і його сполуки, оксид міді, 

свинець і його сполуки, ацетон, ксилол, оцтова кислота, 

шестивалентний хром, циклогексан, дихлоретан, фтористі 

сполуки газоподібні, нікель металевий, спирт ізопропіловий 

Хвороби крові та 

кровотворних 

органів 

Сірки діоксид, тверді речовини, оксиди азоту, оксид вуглецю, 

вуглеводні, вібрація 
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Хвороби органів 

травлення 

Сірки діоксид, тверді речовини, оксиди азоту, оксид вуглецю, 

вуглеводні, шум 

Новоутворення 

Бензол, формальдегід, бензапірен, ацетальдегід, сірки діоксид, 

тверді речовини, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, 

нітрити, нітрати і нітрозо сполуки, радіація 

Вроджені аномалії 
Діоксини, важкі метали, пестициди та мінеральні добрива, 

радіація 

Хвороби 

сечостатевої 

системи 

Сполуки свинцю, формальдегід, забруднення питної води 

Хвороби очей 
Фенол, оксид вуглецю, оксиди азоту, аміак, вуглеводні, сірки 

діоксид, формальдегід, фториди, аерозолі сірчаної кислоти 

Хвороби шкіри 

Бенз(а)пірен, оксид вуглецю, оксиди азоту, аміак, вуглеводні, 

сірки діоксид, формальдегід, фториди, аерозолі сірчаної 

кислоти, поверхнево-активні речовини  

 

Можна відмітити, що превалюючи ці забруднюючі речовини відсутні у 

викидах, характерних для територій житлової та громадської забудови. У викидах 

таких територій можлива присутність сірки діоксиду, твердих речовин, оксидів 

азоту, оксиду вуглецю, вуглеводнів, бенз(а)пірена, аміаку.  

Відповідно результатів проведених вимірів стану атмосферного повітря у 

прилеглій території перевищення санітарно-гігієнічних норм відсутні (протокол 

№08-37/2 від 31.08.2021 р., див. Додатки). 

Викиди, скиди наявних забруднюючих речовин, фізичні фактори впливу 

(шум, теплове та електромагнітне забруднення) несуть пряму або опосередковану 

загрозу здоров’ю населення. Відсутні такі забруднення, як радіація, вібрація. 

Шумове забруднення незначне (протоколи №№08-16/9 і 08-16/10 від 31.08.2021 р., 

див. Додатки). 

Погіршення стану здоров’я населення не очікується, а з урахуванням 

впровадження новітніх технологій можливе і покращення за умови поліпшення 

стану повітряного басейну. 

Змін у стані здоров’я, якщо детальний план території не буде 

затверджено, не прогнозується. 

2.1.13. Демографічна ситуація, ринок праці  

В останні роки відтік населення в інші країни поступово зупиняється через 

прийняття ними політики обмежень. Крім того, цей відтік стримує політична 

нестабільність в світі. До цього треба ще додати певні зрушення в розвитку 

економіки в Україні. 

Одеса – центр Одеської агломерації з населенням до 1,5 мільйонів осіб. 

Станом на 1 січня 2019 року населення Одеси становило 1 013 292 особи. Під час 

останнього перепису населення, який відбувся 2001 року, населення Одеси 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 43 

становило 1 010 тисяч осіб; під час передостаннього радянського перепису, у 1989 

році, — 1 115 тисяч осіб. 

За національним складом, згідно з переписом 2001 року, більшість 

населення міста становлять українці – 61,6 %, значну частку становлять росіяни – 

29 %, а всі інші національності становлять не більше двох відсотків населення: 

болгари – 1,7 %, євреї – 1,2 %, молдовани – 0,7 %, білоруси – 0,6 %, вірмени – 0,4 

% тощо.  

Щодо статевого складу населення, то згідно з переписом населення 2001 

року, у місті проживає 470 353 чоловіків та 539 945 жінок, у відсотках відповідно 

46,6% та 53,4%. Станом на той же рік діти до 16 років становлять 14,6%, а 

пенсіонери, себто чоловіки старше 59 та жінки старше 54 років, становлять 22,5%, 

що вказує на старіння населення міста. Відсоток осіб працездатного віку ж 

становить 63,1%. Водночас за тим же переписом 64,75% жителів міста називають 

своєю рідною мовою російську, 30,41% українську, інші мови не так сильно 

розповсюджені. Однак, серед інших мов, які існують в Одесі, можна відзначити 

білоруську, болгарську, вірменську, румунську тощо. 

Як і в більшості міст України, в Одесі порівняно висока частка осіб у 

працездатному віці – 72,5%. Проте, частка осіб молодше працездатного віку в 

Одесі суттєво нижча, ніж в середньому по Україні. Це зумовлено зниженим рівнем 

народжуваності. Частка населення старше працездатного віку наближається до 

середнього по Україні показника: 

Населення окремих вікових 

груп 
м. Одеса Одеська обл. Україна в цілому 

Молодше працездатного 

віку 
12,1 15,2 14,4 

Працездатного віку 72,5 70,7 70,4 

Старше працездатного віку 15,4 14,1 15,2 

Разом  100,0 100,0 100,0 

 

Кількість найманих працівників в господарському комплексі м. становила 

338,2 тис. осіб. Для міста характерним є перетік робочої сили із провідних галузей 

матеріального виробництва до сфери фінансових, торгово-посередницьких послуг. 

Економічно активне населення становить 66,8% від загальної чисельності 

населення. Рівень зареєстрованого безробіття є одним з найнижчих в Україні та 

залишається майже незмінним протягом кількох років – 0,3% до населення 

працездатного віку.  

Пом’якшенню ситуації на ринку праці сприяла стабілізація роботи 

промислових підприємств, розвиток підприємництва, реалізація заходів районних 

програм зайнятості. 

Сучасний розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності 

наведений, нижче в таблиці: 
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Сфери та види економічної діяльності господарського 

комплексу міста 
тис. осіб % 

1. Виробнича сфера 

 в тому числі:  
116,9 34,6 

- сільське, лісове та рибне господарство, 

мисливство та пов’язані з ними послуги 
2,0 0,6 

- промисловість 47,8 14,1 

- будівництво 16,2 4,8 

- транспорт та зв'язок 50,9 15,1 

II. Невиробнича сфера 

 в тому числі:  
221,3 65,4 

- оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани 50,8 15,0 

- фінансова діяльність, інформація та 

телекомунікація  
9,1 2,7 

- охорона здоров'я та соціальна допомога  33,5 9,9 

- освіта  31,9 9,4 

- операції з нерухомістю, здавання під найм і 

послуги юридичним особам  
44,7 13,2 

- державне управління 38,1 11,3 

- колективні та громадські послуги 13,2 3,9 

Всього  338,2 100,0 

 

Розподіл зайнятого населення  м. Одеси за видами промислової діяльності 

Види промислової діяльності тис.чол % 

Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської  сировини 
8,8 18,4 

Легка промисловість 2,2 4,6 

Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа 1,6 3,4 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 2,0 4,2 

Металургійне виробництво та виробництво готових 

металевих виробів 
3,5 7,3 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  2,2 4,6 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і 

устаткування 
9,6 20,1 

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води 15,1 31,6 

Інші види промислової діяльності 2,8 5,8 

Всього 47,8 100,0 

 

Проте у промисловому комплексі існують проблеми, що зумовлені такими 

чинниками: 

- низьким рівнем переробки та високою ресурсозатратністю виробництва, 

недостатньою потужністю фінансово-кредитної системи, великим загальним 

податковим навантаженням та недосконалим нормативно-правовим 
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забезпеченням;  

- недостатньо платоспроможний внутрішній ринок промислової продукції; 

- зростання цін на металосировину та енергоносії суттєво впливає на 

фінансові показники роботи підприємств машинобудування та металургії і 

конкурентоспроможність продукції підприємств галузі. 

Змін у стані демографічній ситуації, ринку праці територіальної громади, 

якщо детальний план території не буде затверджено, не очікується. 

2.1.14. Туристична сфера  

Рекреаційна мережа представлена, в основному, базами відпочинку 

підприємств і організацій м. Одеси, Одеської області й інших областей України, 

сусідніх держав, пансіонатами, дитячими оздоровчими таборами, санаторіями для 

дорослих і дітей. 

Другою за значимістю галуззю економіки міста є рекреаційно-туристична. 

Одеса традиційно є містом, де перспективи рекреаційної індустрії були і 

залишаються пріоритетними, сприятливі природнокліматичні умови та курортно-

рекреаційні ресурси (Чорне море, пляжі, лікувальні грязі, мінеральні води) у 

поєднанні з вигідним географічним положенням, наявність, численних пам’яток 

історії, архітектури і культури та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у 

сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку 

системи санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, туризму 

орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного 

контингенту. 

На даний час в межах міста функціонує біля 50 оздоровчо-рекреаційних 

установ загальною ємкістю 15,6 тис. місць в місяць максимального розгортання (в 

тому числі 8,2 тис. місць – цілорічних). Загальна площа оздоровчо-рекреаційних 

установ становить понад 500,0 га. 

Установи оздоровлення представлені: санаторіями для дорослих і дітей, 

санаторіями-профілакторіями, лікувально-оздоровчими комплексами. Загальна 

ємкість оздоровчих закладів складає 6,6 тис. місць в місяць максимального 

розгортання, всі вони цілорічного функціонування. 

До складу рекреаційних установ входять: пансіонати, будинки і бази 

відпочинку, дитячі оздоровчі центри і бази, спортивно-оздоровчі комплекси, 

курортні готелі. Загальна ємкість установ відпочинку – 9,1 тис. місць в місяць 

максимального розгортання, в тому числі цілорічних – 1,6 тис. місць. 

Розподіл оздоровчо-рекреаційних установ за загальними показниками 

наведено у таблиці: 
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Тип оздоровчо-рекреаційних установ 
Кількість 

(одиниць) 

Загальна 

ємність 

(місць) 

В т. ч. 

цілорічно 

(місць) 

Санаторії, санаторії-профілакторії 20 6548 6548 

Пансіонати, будинки відпочинку, бази 

відпочинку, оздоровчі центри і 

комплекси 

12 4045 510 

Дитячі заклади оздоровлення  10 2978 - 

Український дитячий центр 1 1110 1110 

Спортивно - оздоровчі табори і 

комплекси 
3 950 - 

Всього 46 15631 8168 

 

До туристичних установ відносяться туристичні готелі, турбази, 

туристично-молодіжні центри, в обслуговуванні туристів приймають участь також 

готельні підприємства міста. Так, за даними Головного управління статистики в 

Одеській області у м. Одесі обслуговування туристів здійснюють 136 підприємств 

готельного господарства з загальною одноразовою місткістю 6266 місць. 

Рівень завантаженості підприємств готельного комплексу м. Одеси ще не 

відповідає загальноприйнятому у світовій практиці. У світовій практиці 

мінімальний рівень коефіцієнта завантаженості встановлений у розмірі 0,65. 

Середній коефіцієнт використання місткості готелів міста у 2011 році склав 0,21, 

що свідчить про недостатню ефективність роботи підприємств готельного 

комплексу. Окремі готелі мають досить високий рівень завантаженості, як 

правило, вони розташовані у центральній і приморській частинах Одеси, однак 

більшість готелів не вкладається в нормативні значення. 

До позитивних тенденцій можна віднести те, що кількість осіб, які відвідали 

місто з метою дозвілля, відпочинку та туризму, зросла у 2011 р. порівняно з 2010 

на 15,2 %. Проте, порівняно з 2005 роком зменшилася на 20,7%. Так, всіма 

закладами розміщення м. Одеси  у 2011 р. було прийнято 195,5 тис. осіб. 

Своєрідність туристично-екскурсійного потенціалу міста визначена 

численними пам’ятками з відомими історико-культурними заповідниками, 

пам’ятниками та музеями. Це відомі у світі Одеський державний академічний 

театр опери і балету, знамениті Потьомкінські сходи та багато інших пам'ятників, 

в тому числі культової архітектури, міста Одеси. Понад 1380 об’єктів культурної 

спадщини та 46 природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого 

значення створили Одесі імідж одного з найбільш відомих і популярних, 

насамперед через свою самобутність, місць для відвідування туристами і 

відпочиваючими. 

Важливою складовою сфери туризму є туроператори і турагенти, які 

створюють і реалізують туристичний продукт, обслуговують внутрішні і в'їзні 

туристичні потоки, надають низку додаткових туристичних послуг.  
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Обсяг туристичного потоку по всіх підприємствах туристично-

рекреаційного комплексу міста  впродовж останніх років становив в середньому 

1,0 млн. туристів на рік, з них на частку туроператорів і турагентів припадало 

близько 20,0 % обслугованих туристів. 

Напрямом подальшого розвитку туристичної сфери регіону є круїзний 

бізнес. Кількість обслугованих круїзних туристів склала 121,1 тис. осіб. 

Підстави для змін у сучасному стані туристичної сфери, якщо детальний 

план території не буде затверджено, відсутні. 

2.1.15. Екомережі  

Для регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та 

раціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з 

найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого 

розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення 

сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших 

інтересів суспільства використовуються норми Закону України «Про екологічну 

мережу України» від 24.06.2004р. №1864-IV. 

Екомережа - це єдина територіальна система, яка утворюється з метою 

поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та 

біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і 

відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій 

охороні. 

Структурні елементи екомережі - території екомережі, що відрізняються за 

своїми функціями. До структурних елементів екомережі відносяться ключові, 

сполучні, буферні та відновлювані території. Ключові території забезпечують 

збереження найбільш цінних і типових для даного регіону компонентів 

ландшафтного та біорізноманіття. Сполучні території (екокоридори) поєднують 

між собою ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного 

матеріалу. Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних 

територій від зовнішніх впливів. Відновлювані території забезпечують 

формування просторової цілісності екомережі, для яких мають бути виконані 

першочергові заходи щодо відтворення первинного природного стану. 

Антропогенні зміни природного середовища призвели до негативних 

наслідків для природного середовища майже на всій території України. В зв‘язку з 

цим особливу тривогу викликають факти, які свідчать про неспроможність 

самовідновлення популяцій рідкісних і зникаючих видів до їхнього первинного 
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стану. Тому питанням збереження видового біорізноманіття природної флори 

України на сучасному етапі приділяється значна увага. В усіх регіонах країни 

проводяться наукові дослідження, створюються кадастри рослинного світу та нові 

заповідні об‘єкти, проводяться популяційні дослідження раритетних видів тощо. 

Це пов‘язано з тим, що саме рідкісні види є найменш конкурентноздатними і при 

несприятливих умовах першими зникають із складу екосистем. Важливою умовою 

збереження видового різноманіття України є ведення кадастру біорізноманіття, 

Червоної книги України, складання списків видів рослин та охорона цих видів, в 

тому числі тих, що потребують охорони не лише на державному рівні, а й на 

міжнародному.  

Як відомо, основні завдання Бернської конвенції полягають у збереженні 

дикої флори і фауни та їх оселищ, особливо це стосується тих видів і оселищ, 

збереження яких потребує співробітництва декількох країн. З цією метою і було 

почато впровадження проекту Ради Європи та ЄС щодо розробки Смарагдової 

мережі як в Україні так і в інших країнах. 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 

включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 

Conservation Interest, ASCI, далі - «території (об’єкти) мережі Емеральд»). Мережа 

Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської конвенції (всього 26 

держав), у країнах Європейського Союзу на виконання Бернської конвенції 

створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за аналогічними 

принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові 

інструменти ЄС. 

Смарагдові об‘єкти, це такі території, на яких мешкають види рослин, 

мешкають або перебувають тимчасово види тварин та знаходяться оселища 

(біотопи), що охороняються Бернською конвенцією, та відповідають іншим 

умовам, щоб територія могла отримати статус Смарагдового об‘єкта. Тобто це ті 

види і оселища, які мають дуже високу міжнародну цінність, підтверджену 

урядами 49 країн та Європейським Союзом, які підписаликонвенцію. 

Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, є 

Міністерство екології та природних ресурсів України. Розробником першої черги 

Мережі (у 2009-2016 роках) була благодійна організація «Інтерекоцентр» (за цей 

період підготовлені описи на 271 територію). У період 2017-2019 років 

проектуванням Смарагдової мережі займається громадська організація 

"Українська природоохоронна група" (за 2017-2018 розроблено та подано на 

розгляд Бернської конвенції обгрунутвання щодо створення ще 106 території 

Мережі). Під час засідання Постійного комітету Конвенції 44-5 грудня 2019 року 

нові 106 територій були додані до складу мережі (№272-377). Повний список їх 

всіх розміщений із вказаною нумерацією на сайті конвенції. 

Схема регіональної екомережі Одеської області містить елементи 
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екологічних мереж різних рівнів: міжнародного (Всеєвропейська екомережа – 

Нижньо-дунайський та Азово-Чорноморський природні регіони), 

загальнодержавного (Національна екомережа України – природні коридори: 

Азово-Чорноморський, Прибережно-Дністровський, Південноукраїнський, 

Галицько-Слобожанський, Прибережно-Бузький) і регіонального (Кодимсько-

Савранський, Кодимсько-Слобідсько-Байталівський, Слобідсько-Ягорлицький, 

Кучурганський, Великокуяльницький, Тилігульський, Нижньодунайський, 

Ялпузький, Катлабузький, Киргиз-Китайський, Сасик-Когильницький, 

Хаджидерський та Чорноморський прибережно-морський коридори) 

https://ecology.odessa.gov.ua/regonalna-ekologchna-merezha-odesko-oblast-eskzna-

kartoshema/. 

Безумовно, що ядром екомереж повинні стати землі природно-заповідного 

фонду, частка яких нормативно встановлена в Україні на рівні 5%. Проте для 

Одеської області, виходячи з рекреаційної значущості територій, цього нормативу 

недостатньо, оптимальний його рівень повинен складати до 10%, ураховуючи 

інтенсивність техногенних навантажень. 

До складових екологічної мережі міста Одеси (екологічний каркас) 

відносяться природоохоронні території:  

- морська акваторія (100 м) – 315,0 га; 

- зелені насадження загального користування з урахуванням ПЗФ – 2247,0 

га; 

- водоохоронна зона – 6095,0 га, в тому числі ПЗС моря – 170,0 га, лиманів – 

28,0 га. 

Дані території формують стійкий екологічний каркас міста, що є 

передумовою безпечного середовища проживання населення, режиму стійкого 

розвитку міста. 

Загальна площа екологічного каркасу міста (проектна) складає 8855,0 га 

(54,2% від площі міста). 

Включення територій та об’єктів до переліку територій та об’єктів 

екомережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні 

земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача. 

Власники і користувачі територій та об’єктів, включених до переліків 

територій та об’єктів екомережі, мають право: 

а) звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з пропозиціями щодо надання фінансової підтримки, направленої 

на збереження ландшафтного та біорізноманіття; 

б) брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів 

відповідних програм розвитку екомережі; 

в) готувати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо надання 

статусу об’єкта природно-заповідного фонду; 

https://ecology.odessa.gov.ua/regonalna-ekologchna-merezha-odesko-oblast-eskzna-kartoshema/
https://ecology.odessa.gov.ua/regonalna-ekologchna-merezha-odesko-oblast-eskzna-kartoshema/
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г) отримувати інформацію щодо екологічного стану території чи об’єкта, 

включеного до екомережі; 

ґ) брати участь у міжнародному співробітництві з питань формування, 

збереження та використання екомережі. 

Власники і користувачі територій та об’єктів, включених до переліків 

територій та об’єктів екомережі, зобов’язані забезпечувати їх використання за 

цільовим призначенням. 

Переліки територій та об’єктів екомережі: 

1. Перелік ключових територій екомережі включає території та об’єкти 

природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші 

території, у межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси. 

2. Перелік буферних зон екомережі включає території навколо ключових 

територій екомережі, які запобігають негативному впливу господарської 

діяльності на суміжних територіях. 

3. Перелік сполучних територій екомережі включає території, що 

забезпечують зв’язки між ключовими територіями та цілісність екомережі. 

4. Перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що 

являють собою порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що 

зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з 

точки зору формування просторової цілісності екомережі. 

Включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів 

екомережі не завдає шкоди правам тих, на чиїй території вони розташовані. 

Власники і користувачі територій та об’єктів, включених до переліків 

територій та об’єктів екомережі, беруть на себе зобов’язання щодо збереження 

природних ресурсів, їх екологічно-збалансованого та раціонального використання.  

Режим охорони та використання буферних зон, сполучних і відновлюваних 

територій екомережі визначається згідно з відповідною схемою екомережі. 

2.2. Прогнози зміни стану довкілля та здоров’я населення за умови 

незатвердження ДПТ 

У разі незатвердження внесення змін до проекту детального плану території 

у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла 

Грушевського та залізничної колії в м. Одесі без змін запишуться всі компоненти 

довкілля, окрім соціально-економічних умов життя людей. 

Довкілля та його компоненти характеризується постійністю концепції 

наявних процесів в результаті багаторічного (більш 100 років) розвитку стану 

сценарію. На території, що розглядається, не очікується негативних явищ, в т.ч. 

ерозії, селів, зсувів, заболочування, засолення, посух, наводнення, ущільнення та 

осідання, оповзнів, обвалів, руйнівних землетрусів, засолення вод, евтрофікації.  

Вплив на рівень забруднення атмосферного повітря також очікується на 

даному рівні за рахунок впровадження новітніх альтернативних технологій 
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органічному паливу (сонячна та вітрова енергії, збільшення використання 

електромобилів) з можливим поступовим покращенням стану незважаючи на 

зростаючий антропогенний вплив. 

Очікуються зміни клімату у контексті глобальних трендів. За даними IPCC 

за останні 100 років температура на Землі зросла майже на 1оС. Дослідження 

показують, що за нинішніх темпів викидів парникових газів температура на Землі 

у наступні 100 років може зрости ще на 4оС. Вплив локальних факторів на зміну 

мікроклімату несуттєві. При впливі існуючих факторів діяльності не 

передбачається змін мікроклімату, оскільки відсутні значні виділення теплоти, 

інертних газів, вологи тощо. 

Негативного впливу зазнають соціально-економічні умови життя людей 

через нестачу робочих місць. 

До позитивних аспектів прогнозу зміни стану довкілля та стану здоров’я 

населення за умов, якщо ДПТ не буде затверджено, належить відсутність впливів 

на довкілля при проведенні будівельно-монтажних робіт для реалізації проекту та 

функціонування запланованих об’єктів. Але впливи при проведенні будівельно-

монтажних робіт є локальними та короткочасовими. А через вже існуючий 

значний антропогенний тиск на навколишнє середовище в даному регіоні 

функціонування об’єктів, запланованих проектом, здійснюватиме незначний 

негативний вплив та у межах існуючих норм. 

Для збереження екологічної рівноваги на території регіону треба 

реалізовувати наступні принципи: 

- формування екологічного збалансованого природного каркасу розселення 

на основі раціонального територіального розподілення та розвитку зон екологічної 

рівноваги; 

- раціонального господарського зонування території, яке б забезпечувало 

максимальну ефективність природокористування; 

- зменшення антропогенного навантаження на природне середовище 

території, зниження забруднення середовища до екологічно безпечного рівня, 

нарощування екологічно безпечних технологій. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 

зазнають впливу  

Територія розробки ДПТ розташована в Приморському  адміністративному 

районі міста і обмежена: 

- з півночі – вул. Розкидайлівська; 

- з півдня – вул. М. Грушевського; 

- зі сходу – вул. Балківська; 

- з заходу – територія залізничної колії. 

Загальна територія розробки ДПТ становить – 33,02 га. 

Територія у межах розробки за призначенням (існуючий стан) розділяється 

на наступні види: 

• Територія, призначена під розміщення лікувального закладу; 

• Територія, призначена для розміщення об’єкту громадського призначення 

загальноміського значення; 

• Територія, призначена для розміщення житлових будинків; 

• Територія, призначена для розміщення об’єктів комунального 

призначення; 

• Територія рекреаційного призначення; 

• Територія, зайнята вулицями та дорогами. 

Існуюча забудова кварталу представлена нежитловими будинками малої і 

середньої поверховості, житловими будинками, гуртожитками, медичним 

закладом, громадськими будівлями і об’єктами обслуговування, гаражними 

стоянками. Ділянки об’єктів існуючої забудови у межах розробки ДПТ наведено у 

таблиці: 

№ Назва землевласника, 

землекористувача 

Цільове використання Адреса Загальна 

площа, 

га 

1 Волкова Віоліна 

Юріївна 

для експл. будівлі кафе-бару вул. 

Розкидайлівська, 67 

0,2884 

2 Волкова Віоліна 

Юріївна 

для експл. офісних будівель вул. 

Розкидайлівська, 67 

0,0232 

3 Одеська міська рада для завершення 

будівництва, експлуатації та 

обслуговування автосалону 

з відкритим виставковим 

майданчиком і комплексом 

вул. Михайла 

Грушевського, 2-а 

0,2879 

4 Одеська міська рада для організації будівництва 

та благоустрою території 

вул. Михайла 

Грушевського (в 

районі АЗС ТОВ 

Добро) 

0,0372 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 53 

5 Національний 

університет харчових 

технологій 

експлуатація гуртожитку з 

адміністративно-учбовими 

приміщеннями 

вул. Балківська,54 0,4864 

6 Відкрите акціонерне 

товариство 

«Одесавтотранс» 

для експлуатації та 

обслуговування 

адміністративно-

виробничого будинку і 

складських приміщень 

вул. Балківська, 52 0,6186 

7 Куртєва Тетяна 

Олександрівна 

інформація відсутня вул. Балківська, 54 0,1000 

8 ФОП Езрі Марина 

Вікторівна 

для експлуатації та 

обслуговування будівлі 

автомийки 

вул. Балківська, 54-а 0,0415 

9 Головне управління 

національної поліції 

в одеській області 

для будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

вул. 

Розкидайлівська, 67 

0,5869 

10 Одеська міська для благоустрою і 

озеленення території 

вул. Балківська, 54 0,0340 

11 ТОВ Володимир ЛТД для розміщення та 

експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу. 

вул. Балківська, 54 0,0204 

12 ТОВ Володимир ЛТД для розміщення та 

експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу, вид 

використання. 

вул. Балківська, 54 0,0619 

13 КП 

«СПЕЦІАЛІЗОВА-

НИЙ МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙ-

НИЙ ПІДРОЗДІЛ» 

для розміщення та 

експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу. 

вул. 

Розкидайлівська,  

67-а 

0,7635 

14 Одеська міська рада для експлуатації та 

обслуговування 

автозаправного комплексу з 

приміщеннями сервісного 

обслуговування водіїв 

вул. Михайла 

Грушевського, 6 

0,1097 

15 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ФАБРИКА 

«АКАЦІЯ» 

для експлуатація та 

обслуговування швейної 

фабрика (по фактичному 

використанню медичний 

заклад «Odrex») 

вул. 

Розкидайлівська, 69, 

71 

1,4932 

16 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ФАБРИКА 

«АКАЦІЯ 

для експлуатації та 

обслуговування магазину-

складу з відкритою 

автостоянкою на 400 

машино-місць 

вул. 

Розкидайлівська, 69 

1,1719 
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17 ТОВ 

«АВТОМОБІЛІСТ» 

для експлуатації та 

обслуговування автостоянки 

вул. 

Розкидайлівська, 

69/71 

1,9140 

18 Баптіданова Любовь 

Микитівна 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку. Господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

вул. Балківська,54-б 0,0505 

19 Одеська міська рада для експлуатації 

автозаправної станції №6 на 

100 заправок на добу 

вул. 

Розкидайлівська, 69 

0,1389 

20 Регіональна громада 

Новоапостольської 

церкви 

 вул. Балківська, 56 0,4599 

 

Рішеннями, прийнятими під час розроблення детального плану території на 

етап від 3 до 7 років передбачаються наступні заходи: 

• деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси в частині 

планувальної структури та функціонального призначення території в межах ДПТ з 

урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; 

• оцінюється і аналізується можливість реконструкції території з 

розміщенням на ній громадського закладу; 

• оцінюються та аналізуються заходи з влаштування підземного паркінгу і 

можливість використання автостоянок для забезпечення розміщення 

нормативного кількості машино-місць;  

• оцінюється і аналізується необхідність розміщення та місткість 

підприємств обслуговування; 

• визначається перелік необхідних заходів по упорядкуванню транспортно-

пішохідної схеми руху в нових умовах; 

• забезпечення зайнятості населення за рахунок створення нових об’єктів 

прикладання праці;  

• визначення заходів, необхідних для забезпечення руху мало мобільних 

груп населення. 

 

Основні заходи, які будуть виконані на етап реалізації 3-7 років дії ДПТ, 

враховують: 

• забезпечення виконання заходів щодо охорони культурної спадщини для 

об’єктів культурної спадщини, розміщених на території та у зоні впливу території 

ДПТ; 

• будівництво торгового центру;  

• благоустрій та озеленення території торгового центру;  

• будівництво об’єктів інженерної інфраструктури, організація місць 
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зберігання легкового автотранспорту; 

- встановлення ширини вулиць в червоних лініях з реконструкцією 

дорожнього покриття і улаштуванням пішохідних тротуарів. 

- будівництво об’єктів інженерної інфраструктури, організація місць 

зберігання легкового автотранспорту;  

- влаштування пожежних резервуарів та трансформаторних підстанцій; 

- забезпечення можливості підходу людей до пунктів зупинок комплексам, 

заходів для забезпечення руху мало мобільних груп населення на внутрішньо 

квартальних об’єктах, вулицях, провулках та ін. 

3.1. Основні рішення ДПТ 

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки 

архітектури – Дюковського саду, території залізничної колії, малоповерхових 

житлових будинків та нежитлових споруд. 

Проектом ДПТ заплановано розміщення торгового центру на території, яка 

належить на правах власності інвестору нового будівництва. 

При розробці детального плану території зазначеного кварталу використані 

планувальні рішення та техніко-економічні показники проекту, пропоновані 

інвестором - забудовником об’єкту, що розміщується у межах ДПТ, проекти-

аналоги житлових будинків, громадських будівель та інженерних споруд, які не 

суперечать рішенням генерального плану та відповідають державним будівельним 

нормам. 

У детальному плані території сформульовані принципи планувальної 

організації забудови та її просторової композиції. Проектні рішення детального 

плану розроблено на період – від 3 до 7 років. 

Проектними рішеннями детального плану території передбачено: 

- розміщення об’єкту громадського призначення - торгового  центру  з 

комплексним благоустроєм шляхом реконструкції території, яка належить на праві 

власності із будівництвом на термін реалізації 3-7 років; 

- розміщення  закладу дошкільної освіти на 10 груп шляхом реконструкції 

частини території комунальної власності міста  на розрахунковий термін реалізації 

до 2031 року; 

- реконструкцію та нове будівництво житлового комплексу на території 

комунальної власності міста по вул. Розкидайлівській. 

В основу планувальної структури території покладено систему 

магістральних та житлових вулиць, згідно із генеральним планом міста, з 

уточненими даними детального плану. Структуру території формують 

магістральні вулиці міського значення: вул. М. Грушевського, вул. Балківська та 

районного значення вул. Розкидайлівська. 

Збереження об’єктів культурної спадщини на території, що прилягає до меж 

розробки ДПТ – (в межах зони впливу), здійснюється згідно із вимогами наукової 
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документації «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженої наказом Міністерства 

культури та туризму України від 20.06.2008г. №728/0/16-08, ст. 36, 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», ст. 19, ст. 22 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини».   

Необхідна модернізація існуючої соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури території у розглянутих межах або на прилеглих територіях: 

• формування сітки підприємств громадського харчування та  

обслуговування; 

• покращення дорожньо-транспортної сітки вулиць та пішохідних тротуарів, 

враховуючи  сучасне тверде дорожнє покриття, зовнішнє освітлення, благоустрій  

та озеленення, водовідведення,  вуличні меблі та рекламу; 

• улаштування пішохідних переходів, комплексів зупинок, заходи для  

мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних об’єктах, 

вулицях та проїздах;  

• створення робочих місць, що частково уможливить розвантажити 

транспортну систему; 

• забезпечення можливості підходу людей до зупинок, заходи для 

пересування  мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних об’єктах, 

вулицях та проїздах. 

3.1.1. Основні принципи планувально-просторової організації території  

Територія в межах розроблюваного ДПТ відноситься до середньої зони, 

освоєння якої було розпочато ще в XIX столітті. Тому формування планувально-

просторової організації слід розглядати з урахуванням тимчасового фактору.  

Частина території, що підлягає реконструкції, зайнята одноповерховими 

господарчими спорудами (автостоянка, допоміжні нежитлові споруди та 

павільйони). 

Взагалі, на території розробки ДПТ, за рахунок реконструйованої ділянки 

пропонується до розміщення будівлю громадського призначення – торговий центр.  

Відповідно до положень Генерального плану м. Одеси, затвердженого у 

2015р., територія ДПТ відноситься в основному до громадської забудови, на 

частині якої на період реалізації 3-7 років передбачається її реконструкція під 

будівництво торгового центру.  

№ Найменування Етаж-

ність 

Площа 

забудови, 

м2 

Загальна 

площа 

Торгова 

площа 

Кількість 

відвідув. 

чол. 

1 Торговий центр з 2-ох рівневим 

підземним паркінгом на 984 м/м, 

м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 

69/71 

2 14760 29520 22278 7000 
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На період реалізації генерального плану міста – до 2031 року, пропонується 

реконструкція частин території розробки ДПТ (на ділянках комунальної власності, 

зайнятих малоцінними житловими та нежитловими спорудами) для розміщення 

нового житлового будинку та закладу дошкільної освіти – дитячого садка 

місткістю 10 груп. 

Планувальна композиція кварталу підпорядкована створенню комфортних 

умов для проживання населення в житловій забудові, докладання праці на 

підприємствах і закладах обслуговування, розташованих на території та поблизу 

розташованих кварталів.  

На даний час загальнодоступні дитячі дошкільні  установи у межах території 

розробки ДПТ відсутні. 

ДПТ виконано з урахуванням  намірів потенційного забудовника – власника 

земельної ділянки. 

Освоєння території згідно з рішеннями цього ДПТ, здійснюється наступним 

чином: 

- розміщення об’єкту громадського призначення – торгового центру з 

комплексним благоустроєм шляхом реконструкції території, яка належить на праві 

власності із будівництвом на термін реалізації 3-7 років; 

На термін реалізації генерального плану м. Одеса до 2031 року: 

- розміщення закладу дошкільної освіти на 10 груп шляхом реконструкції 

частини території комунальної власності міста;   

- реконструкція та нове будівництво житлового комплексу на території 

комунальної власності міста по вул. Розкидайлівській. 

Архітектурно-планувальне рішення забудови території прийнято з 

урахуванням особливостей сформованих умов. Нове будівництво у перспективі до 

2031 року передбачається вести за рахунок знесення житлових та нежитлових 

господарчих споруд, що дозволить створити сприятливі умови для проживання та 

прикладання праці населення в даному районі. 

В основу забудови території на 3-7 років покладений проект-аналог, 

відповідний намірам інвестора.  

До нового об’єкту передбачені зручні під’їзди і пішохідні доріжки. В’їзди та 

виїзди на територію торгового центру виконані з орієнтацією на вулицю Михайла 

Грушевського та вул. Розкидайлівську. 

Автостоянки для тимчасового зберігання автотранспорту відвідувачів 

розміщуються, в основному у дворівневому підземному паркінгу і на території, 

прилеглої до центру у вигляді розташованих відкритих майданчиків.  

Для зберігання автотранспорту відвідувачів та працюючих розраховано 

підземний паркінг на 984 машино-місця під плямою забудови та відкриті 

майданчики для паркування автомобілів у кількості 130 м/м. Всього забезпечується 
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необхідна кількість – 1114 м/м.  

Рішеннями, прийнятими при розробці цього ДПТ, на найближчу перспективу 

збільшиться щільність забудови кварталу, але вона не суперечить нормі, 

пропонованої положеннями Генерального плану міста, щодо розглянутої території. 

Загальне озеленення території включає озеленення у середині прилеглої 

території, озеленення вздовж проїзних частин вулиць. 

Територія парку «Дюківський сад» по вул. Розкидайлівській, яка примикає 

до території розробки ДПТ, є рекреаційною зоною для громадського користування. 

3.1.2. Житловий фонд 

Житловий фонд кварталів у межах розробки ДПТ складається із 

малоповерхової багатоквартирної та частково багатоповерхової багатоквартирної 

житлової забудови. 

Характеристика існуючого житлового фонду на території розробки ДПТ 

представлені у таблиці: 

№ Назва Кількість 

квартир, 

од. 

Кількість 

мешканців, 

чол. 

Повер-

ховість 

Загальна 

площа, м2 

Адреса 

1 Житловий будинок 11 28 2 554,44 вул. Балківська,50 

2 Житловий будинок 3 13 1 135,05 вул. Балківська,54 

3 Житловий будинок 21 46 3 877,85 вул. Розкидайлів-

ська,63 

4 Житловий будинок 2 9 1 39,91 вул. Розкидайлів-

ська, 65 

 

Характеристика житлового фонду, запланованого на розрахунковий термін 

реалізації ДПТ представлена у таблиці: 

№ Назва Кількість 

квартир, 

од. 

Кількість 

мешканців, 

чол. 

Повер-

ховість 

Загальна 

площа, м2 

Адреса 

1 Багатоквартирний 

житловий будинок 

на 3 секції з 

вбудовано-

прибудованими 

адміністративними 

приміщеннями 

503 1257 8-10-14 1650,0 вул. Розкидайлів-

ська 

2 Багатоквартирний 

житловий будинок 

на 3 секції з 

вбудовано-

прибудованими 

приміщеннями 

477 1193 10 1595,5 вул. Розкидайлів-

ська, 63 
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громадського 

призначення 

3.1.3. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  

На території розробки ДПТ відсутні заклади дошкільної та шкільної освіти. 

У зв’язку з відсутністю закладу дошкільної освіти у даному кварталі 

планувальними рішеннями ДПТ пропонується розміщення дитячого садка на 10 

груп шляхом реконструкції частини кварталу. 

Організація розміщення підприємств і установ мережі обслуговування 

ґрунтується за функціонально-територіальному ступінчастому принципу. Всі 

об’єкти обслуговування поділяються за повторюваністю користування на три 

групи: повсякденного, періодичного та епізодичного користування.  

До повсякденно відвідуваним належать дитячі садки, школа, інші навчальні 

заклади, продовольчі магазини, які присутні на суміжних житлових кварталах 

даного району. Періодично відвідувані (період 7 – 10 днів) – це підприємства 

торгівлі (непродовольчі магазини) та громадського харчування, установи 

позакласного навчання, клубного характеру, поліклініки, спеціального навчання, 

підприємства побутового обслуговування. Підприємства епізодичного 

використання (періодичність відвідувань – не частіше одного – двох разів в 

місяць) – це лікувальні установи, банки, підприємства зв’язку, деякі види 

підприємств побутового обслуговування і т. п. 

У зв’язку із відсутністю необхідної кількості розташування підприємств 

торгівлі і громадського харчування, підприємств обслуговування, на території 

розробки ДПТ планується розміщення нового об’єкту громадського призначення – 

торгового центру.  

Номенклатура і потужності підприємств та установ обслуговування можуть 

бути уточнені при подальшому проектуванні.  

За межами розробки ДПТ існує Державна пожежно-рятувальна частина №4 

ГУ ДСНС України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 1. 

3.1.4. Організація руху транспорту та пішоходів. Вулиці і проїзди  

У межах розробки ДПТ існують магістральні вулиці загальноміського та 

районного значення – вул. М. Грушевського, вул. Балківська, вул. 

Розкидайлівська. 

Основний рух транспорту здійснюється по магістральних вулицях, які 

забезпечують транспортний зв’язок між різними районами міста. 

Виходячи з існуючої містобудівної ситуації, перспектив розвитку 

магістральної та вуличної мережі міста і вимог нормативної документації ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», визначені такі параметри ділянок вулиць, що 
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знаходяться в межах розробки ДПТ. 

До реконструкції кварталу у межах розробки цього ДПТ: 

Вул. М. Грушевського характеризується наступним: 

• магістральна вулиця загальноміського значення ; 

• нормативна інтенсивність руху транспорту в годину «пік» в одному 

напрямку – 3420 од. транспорту; 

• ширина смуги руху – 3,75 м; 

• кількість смуг руху –  4; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ – 3,0 м; 

• швидкість руху 50км/год. 

Вул. Балківська характеризується наступним: 

• магістральна вулиця районного значення ; 

• нормативна інтенсивність руху транспорту в годину «пік» в одному 

напрямку – 3420 од. транспорту; 

• ширина смуги руху – 3,75 м; 

• кількість смуг руху – 6; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ –  3,0 м; 

• швидкість руху 50км/год. 

Вул. Розкидайлівська характеризується наступним: 

• вулиця районного значення; 

• ширина смуги руху –  3,0 м; 

• кількість смуг руху – 2; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ – 1,0 м; 

Перетин вулиць в даний час організовано в одному рівні. Регулювання 

транспортних потоків здійснюється за допомогою світлофорів. Пристрій 

багаторівневих транспортних розв’язок на період до 2031 р. в межах даної 

території не передбачається. 

 

Проектними рішеннями передбачається: 

встановлення ширини вулиць в червоних лініях: 

•вул. М.Грушевського – 49,63 м; 

•вул. Балківська – 49,44 м;  

•вул. Розкидайлівська – 10,5 м; 

з реконструкцією дорожнього покриття і улаштуванням пішохідних 

тротуарів. 

 

Після реконструкції кварталу у межах розробки цього ДПТ: 

Вул. М. Грушевського характеризується наступним: 

• магістральна вулиця загальноміського значення ; 

• нормативна інтенсивність руху транспорту в годину «пік» в одному 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 61 

напрямку – 3420 од. транспорту; 

• ширина смуги руху – 3,75 м; 

• кількість смуг руху – 4; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ – 3,0 м; 

• швидкість руху 50 км/год. 

Вул. Балківська характеризується наступним: 

• магістральна вулиця загальноміського значення ; 

• нормативна інтенсивність руху транспорту в годину «пік» в одному 

напрямку – 3420 од. транспорту; 

• ширина смуги руху – 3,75 м; 

• кількість смуг руху – 4; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ – 3,0 м; 

• швидкість руху 50км/год. 

Вул. Розкидайлівська характеризується наступним: 

• вулиця районного значення ; 

• нормативна інтенсивність руху транспорту в годину «пік» в одному 

напрямку – не вимірювалась;  

• житлова вулиця; 

• ширина смуги руху – 3,75 м; 

• кількість смуг руху – 2; 

• ширина тротуару в межах розробки ДПТ – 1,5 м; 

Розрахункова кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів 

відвідувачів визначено виходячи з вимог ДБН Б.2.2-12:2019.  

На відкритих стоянках автомобілів і в місцях паркування виділені місця для 

особистих автотранспортних засобів інвалідів. Їх місткість визначається залежно 

від загальної місткості автостоянки і становить 4 % від загального числа місць для 

великих автостоянок. Або не менш 4 машино-місць на автостоянках до 100 місць. 

Заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури проектованої території 

показані на «Схемою організації руху транспорту і пішоходів» у складі проекту 

детального плану. 

3.1.5. Інженерне забезпечення  

На розглянутій території розміщені житлові і громадські будинки, які 

підключені до міських мереж питного водопроводу, господарської фекальної та 

зливової каналізації, газифікації. 

Теплопостачання забезпечено від мережі міського теплопостачання і від 

автономних джерел. Установи і підприємства загальноміського значення мають 

резервні джерела теплопостачання. 

Приміщення електрифіковані, телефонізовані, підключені до систем 

сигналізації. 
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Блискавкозахист, струмовідводи і заземлення виконані у відповідності з 

вимогами ДСТУ Б Ст. 2.5-38. 

Для збору великогабаритного сміття на прибудинкових територіях 

передбачені окремо стоять контейнерні майданчики. Вивезення сміття 

проводиться міськими службами не менше 2-х разів на добу. 

У межах розробки ДПТ є магістральні мережі електропостачання. 

Водопостачання і каналізація. До об’єктів, що розташовані на території 

ділянки розробки ДПТ, подача води передбачається централізовано із системи 

міського водопостачання з підключенням до існуючих міських мереж. Для 

забезпечення водопостачання багатоповерхових житлових будинків 

передбачається пристрій насосних станцій підкачування води і зберігання 

добового запасу води, які розміщуються в підвальних приміщеннях нових 

об’єктів. 

Гасіння пожеж передбачається через гідранти, які встановлюються на 

мережі господарсько-питного водопроводу і забезпечують гасіння будови кожного 

з двох гідрантів. Зберігання запасу води для потреб пожежогасіння здійснюється в 

підземних резервуарах. Для забезпечення зовнішнього і внутрішнього 

пожежогасіння в підвальних або окремо розташованих колодязях розміщуються 

насосні станції.  

У зв’язку з тим, що централізований водопровід є основним джерелом води, 

полив передбачається з господарсько-питного водопроводу два рази на добу по дві 

години в години мінімального водоспоживання. 

За даними ТОВ «ІНФОКС» філії «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» обсяг 

водоспоживання становить 0,217 тис. м куб./добу, протяжність водопровідних 

мереж в даний час складає L=1,02 км, у тому числі: 

• ø 75 мм, L= 0,7 км;  матеріал - поліетилен 

• ø 600 мм, L=0,32 км, матеріал - сталь 

Обсяг водовідведення становить 0,189 тис. куб./добу, протяжність мереж 

водовідведення  складає 0,8555 км, у тому числі:  

• ø 150 мм, L=0,0135 км; 

• ø 200 мм, L=0,5 км; 

• ø 250 мм, L=0,121 км; 

матеріал труб – кераміка. 

• ø 500мм, L=0,021 км; 

матеріал труб – бетон; 

залізобетонні блоки 2,5х2,5 м, L=0,2 км. 

Відведення побутових стічних вод передбачається з допомогою 

самопливних розподільних трубопроводів з підключенням до існуючих 

магістральних колекторів.  

Водопостачання здійснюється від насосної станції «Головна». 
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Місця підключення та заходи, пов’язані з підключенням до міських систем, 

а також з реконструкції споруд і мережі загальноміських систем та їх вартість 

визначаються на наступних стадіях проектування згідно технічним умовам філії 

«Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».  

Відведення зливових вод від територій, на яких розміщуються об’єкти, які 

проектуються, здійснюється поверхневим способом по рельєфу з подальшим 

скидом в існуючу зливну каналізацію. 

При подальшому проектуванні слід отримати технічні умови, на підставі 

яких має бути розроблений проект на будівництво і перенесення мереж, в 

результаті чого довжина перенесення мереж може бути уточнена. 

Електропостачання. Електропостачання існуючої забудови здійснюється 

від ТП.  

За даними ДТЕК «Одеські електромережі» об’єм сумарного споживання 

електроенергії в даний час складає - 10,3 МВт. 

Прогнозовані обсяги додаткової потужності для електропостачання об’єктів, 

що розміщуються на даній території, становлять орієнтовно 12,36 МВт. 

На даній території присутня магістральна повітряна лінія. 

Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених 

під тротуарами на земельній ділянці від крайніх кабелів на відстані 0,6 м у 

напрямку будинків і споруд та на відстані 1 м у напрямку проїжджої частини 

вулиці влаштовується охоронна зона.  

Територія на відстані від ТП на 3,0 м є охоронною зоною і відгороджується 

сітчастим огородженням. Санітарний розрив передбачається до житлових і 

громадських будівель – 10 м, до лікувальних – не менше 25 м, до оздоровчих 

закладів – 15 м. 

При подальшому проектуванні слід отримати технічні умови, на підставі 

яких має бути розроблений проект перенесення мереж, в результаті чого довжина 

перенесення мереж може бути уточнена. 

Тепло- та газопостачання. За даними КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ міста 

ОДЕСИ» в межах розробки ДПТ теплових мереж та абонентів немає. 

По даним УЕГТ міста Одеси «ОДЕСАГАЗ»  

1. Витрати газу за 2020 рік склало всього 0,22599285 млн. куб. м/рік, у тому 

числі на комунально-побутові послуги 0,162209 млн. куб. м/рік; 

2. Довжина вуличної мережі газопостачання (існуючої) загалом складає – 

2,615 км, утому числі: 

• підземні газопроводи середнього тиску - 2,261 км; 

• надземні газопроводи середнього тиску - 0,229 км; 

• підземні газопроводи низького тиску - 0,029 км; 

• надземні газопроводи низького тиску – 0,096 км; 

3. Тупікові шафові газорозподільчі пункти: 
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• ШРП-57 (з витратою газу до 200 куб. м/рік) 

• ШРП-43 (з витратою газу до 100 куб. м/рік) 

• ШРП-43 (з витратою газу до 50 куб. м/рік) 

Місце врізання в існуючі газопроводи, та трасу проектних розподільних 

газопроводів низького тиску уточнюються на подальших етапах проектування з 

залученням спеціалізованих проектних організацій. 

З метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища, 

економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнта 

ефективності перетворення енергії, в тому числі за рахунок відмови від 

будівництва зовнішніх теплових мереж, на подальших етапах проектування 

пропонується застосування сучасних нетрадиційних джерел теплопостачання. 

Необхідно також розглянути можливість застосування в архітектурних рішеннях 

об’єктів термо-вітро-установок в комплексі з теплогенераторами для систем 

опалення та гарячого водопостачання. Для цього слід передбачати при 

відповідному техніко-економічному обґрунтуванні геліокотельні, геліосистеми 

для забезпечення гарячого водопостачання. 

Підключення об’єктів планується до існуючих мереж. При подальшому 

проектуванні слід отримати технічні умови, на підставі яких має бути розроблений 

проект перенесення мереж, в результаті чого довжина мереж може бути уточнена. 

Мережі зв’язку. Обладнання підстанцій ємністю 1000-2000 номерів може 

бути розміщено у пристосованих житлових приміщеннях з дотриманням 

необхідних заходів пожежної та вибухобезпеки. 

Телефонні та радіотрансляційні мережі виконані в підземному (кабельному) 

виконанні. 

Лінії кабельного мовлення рекомендується виконувати в окремому каналі 

телефонної каналізації. Підключення конкретних абонентів повинно вирішуватися 

на наступних стадіях проектування, на підставі технічних умов експлуатуючих 

організацій. Кабелі телебачення рекомендується прокладати в існуючої і 

проектованої телефонної каналізації. 

Підключення об’єктів планується до існуючих мереж. При подальшому 

проектуванні слід отримати технічні умови, на підставі яких має бути розроблений 

проект перенесення мереж, в результаті чого довжина перенесення мереж може 

бути уточнена. 

3.1.6. Комплексний благоустрій з організацією розвитку зелених зон  

Територія, вільна від забудови, після закінчення будівельно-монтажних робіт 

підлягає благоустрою та озеленення, у відповідності з проектними рішеннями.  

Травосуміш, призначена для посадки на газонах повинна мати щільну 

кореневу систему. Вертикальне планування поверхні землі виконана з ухилами, що 

забезпечують водовідвід в систему зливової каналізації і виключають застій води.  
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При виробництві будівельно-монтажних робіт слід дотримуватися вимог 

щодо запобігання запиленості та загазованості повітря. Заходи з охорони 

навколишнього середовища слід приймати згідно з вимогами «СНиП 3.01.01-85» 

та «СНиП 3.05.03-85 »   

Вертикальне планування поверхні землі виконана з ухилами, що 

забезпечують водовідвід в систему зливової каналізації і виключають застій води. 

При виробництві будівельно-монтажних робіт слід дотримуватися вимог щодо 

запобігання запиленості та загазованості повітря. 

Проектом ДПТ передбачено: 

- благоустрій та озеленення території ДПТ; 

- будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, організація місць 

зберігання легкового автотранспорту;  

- забезпечення можливості підходу людей до пунктів зупинок, заходів для 

забезпечення руху мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних 

об'єктах, вулицях, провулках та ін.; 

- влаштування пішохідних алей і доріжок вздовж проїжджої частини вулиць і 

проїздів; 

- вдосконалення дорожньо-транспортної мережі вулиць і пішохідних 

тротуарів, включаючи влаштування сучасного твердого дорожнього покриття, 

зовнішнього освітлення, благоустрою та озеленення територій вздовж проїжджої 

частини, пристрій нової і модернізації існуючої системи відведення зливових 

стоків; 

Загальне озеленення території включає озеленення просторів всередині 

кварталу, ділянок озеленення громадських об'єктів, озеленення вздовж проїзних 

частин вулиць. 

3.1.7. Інженерна підготовка і інженерний захист території  

Згідно зі «Схемою інженерно-геологічного районування України», територія 

відноситься до категорії підвищеної складності освоєння по інженерно-

геологічним умовам. 

Але за даними Управління інженерного захисту територій та розвитку 

узбережжя розглянута територія розташована в межах лесового плато 

Причорноморської низовини. Геологічний розріз складний лесовидними 

суглинками різного мехсостава, що залягають на червоно-бурих глинах 

верхнеплиоценового віку, нижче по розрізу залягає товща понтичних вапняків, 

подстилаемая сіро-зеленими меотическими глинами. 

Грунтові води приурочені до лесовидних ґрунтів четвертинних відкладень. 

Для забезпечення заходів з протистояння можливому підтопленню території 

слід застосовувати дренажну систему.  

На розглянутій території спостерігаються наступні небезпечні інженерно-
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геологічні процеси: розвиток насипних ґрунтів, підтоплення території ґрунтовими 

водами, підйом рівня підземних вод, просадковість лесової товщі та ін. 

При забудови таких територій необхідно передбачати проведення детальних 

ретельних інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень з метою 

виявлення зон тектонічних розломів, де внаслідок збільшення сейсмічної 

інтенсивності та зміни фізико-механічних властивостей порід може виникнути 

необхідність виконувати додаткові заходи щодо посилення основ і фундаментів. 

Уточнення бальності території слід виконати після проведення 

вишукувальних робіт по мікросейсморайонірованню. 

Необхідність проведення геофізичних досліджень визначається на більш 

пізніх стадіях проектування.  

Забороняється розміщення будівель і споруд без виконання спеціальних 

заходів з інженерного захисту територій забудови.  

Інженерна підготовка і захист території повинна бути виконана у 

відповідності з ДБН Ст. 2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення». 

Інженерне забезпечення та благоустрій території повинні відповідати ДБН Б. 2.2-

5:2011 «Благоустрій територій». 

У межах розробки ДПТ розташовується територія, призначена під забудову, 

яка вимагає заходів з інженерної підготовки з наступних причин: 

• віднесення території до сейсмічної; 

• наявності лесовидних грунтів; 

• наявність територій з можливими підземними виробками; 

• території можливого підтоплення. 

При розробці ДПТ визначені наступні заходи з інженерного захисту, які 

повинні забезпечити: 

• запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня негативного 

впливу можливих небезпечних процесів захищаються на території, будівлі та 

споруди; 

• найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природних 

ресурсів; 

• можливість переважного застосування активних методів захисту; 

• виробництво робіт способами, що не приводять до появи нових і (або) 

інтенсифікації діючих геологічних процесів; 

• збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам’ятників і т. д.; 

• поєднання зазначених заходів із заходами щодо охорони навколишнього 

середовища. 

Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 

природних і антропогенних явищ слід розробляти з урахуванням інженерно-

будівельної оцінки території та враховуючи ретельні інженерно-геологічні, 

геофізичні та гідрологічні вишукування і прогнозні зміни інженерно-геологічних 
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умов при різних видах використання території.  

Для попередження просідання грунтів і досягнення стійкої експлуатаційної 

надійності будівлі і споруд при будівництві слід виконувати як водо понижуючи 

захисні заходи, так і підвищення якості конструктивних заходів (підвищення 

несучої здатності і загальної просторової жорсткості каркаса, збільшення стійкості 

з допомогою гнучких з’єднань конструкцій, які повинні забезпечувати нормальну 

роботу при деформаціях підстав).  

Схема вертикального планування розроблена в ув’язці з планувальними 

рішеннями на топографічному матеріалі масштабу 1:2000, згідно з ДБН Б.2.2-

12:2019, ДБН Б. 1.1-14:2012. При розробці схеми були вирішені питання 

раціональної організації рельєфу, надання нормативного поздовжнього профілю 

проїздів, способи і напрями відведення дощових і талих вод. Вертикальне 

положення існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін.  

В даний час на проектованій території відвід поверхневих вод здійснюється 

по поверхні землі з відведенням у загально сплавну систему зливової каналізації. 

Організація відводу поверхневих вод обумовлена ситуації вертикальної 

плануванням існуючої забудови здійснюється по рельєфу з наступним скиданням у 

загальноміську систему зливової каналізації.  

У відповідності з рішеннями генерального плану на перспективу відведення 

поверхневих вод буде здійснюватися за існуючою схемою. 

 

До основних заходів інженерного захисту від підтоплення ділянки 

будівництва слід відносити: 

• регулювання стоку і відводу поверхневих вод; 

• пристрій дренажних систем та окремих дренажів (при необхідності). 

Так як територія відноситься до категорії підвищеної складності інженерно-

геологічних і будівельних умов освоєння, при освоєнні такої території необхідно 

приділити увагу ретельному виконанню організації рельєфу і відведення 

поверхневих вод.  

Розробка конкретних заходів з організації рельєфу внутрішньо квартальних 

територій, будівництва водовідвідних лотків і внутрішньо квартальної мережі 

дощової каналізації виконується на наступній стадії проектування («П», «Р»). 

Вартість заходів з вертикальної плануванні та організації відведення поверхневих 

вод відноситься до вартості проектування будівель, споруд, доріг і вулиць. 

3.1.8. Дозволені та допустимі види використання та забудови земельних 

ділянок  

Територія у межах розробки за призначенням (проектне положення) 

підрозділяється на наступні види: 

• Територія, яка призначена під розміщення об’єкту громадського 
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призначення – торгового центру 

• Територія, яка призначена під розміщення багатоповерхової 

багатоквартирної забудови (8-10-14 та 10- пов.); 

• Територія, призначена під розміщення об’єктів громадського призначення 

загальноміського значення; 

• Територія, призначена під розміщення об’єктів громадського призначення  

районного значення;  

• Території, призначені під розміщення зелених насаджень загального 

використання; 

• Території, зайняті вулицями і дорогами 

Ділянка розробки ДПТ підрозділяється на різні типи зон і підзон. 

Забудова та розміщення об’єктів різного призначення на даній території 

здійснювалася у різні часи. При визначенні меж зон врахована необхідність 

групування будівель за схожими характеристиками. 

Зона «Г» - (громадські зони), які представлені зонами «Г-3, Г-4, Г-5 та Г-6».  

Зона «Р» - (рекреаційні зони), які представлені зонами «Р-1, Р-3». 

Зона «Ж» - (житлові зони), які представлені зонами «Ж-4» 

Зона «ТР» - (транспортної інфраструктури), які представлені зонами «ТР-1, 

ТР-2» 

Зона «КС-5» - (комунально-складські зони КС), які представлені зоною «КС-

5». 

Схема функціонального зонування території виконана згідно з ДБН Б.1.1-

22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)» і дає орієнтовний 

перелік допустимих видів використання і забудови земельних ділянок у межах 

визначених зон на розрахунковий період генерального плану. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

схема зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 

забудови та ландшафтної організації території. При цьому зонування території 

здійснюється з урахуванням вимог попередніх рішень щодо планування і забудови 

територій (генеральний план), встановлення для кожної зони умов та обмежень, а 

також видів використання земельних ділянок та об’єктів нерухомості. 

Сукупність видів використання і граничних параметрів нового будівництва і 

реконструкції об’єктів архітектури в складі містобудівного регламенту є єдиними 

для всіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлено в складі 

регламенту.  

На основі аналізу існуючої забудови та перспективного функціонально-

планувального розвитку території, виділені територіальні зони, для кожної з яких 

встановлюється відповідний містобудівний регламент. Територіальні зони 

показано на схемі зонування.  

Межами зон прийняті: червоні лінії вулиць, межі земельних ділянок, межі 
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територій установ. 

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, 

визначає: 

- види дозволеного (переважного і супутнього), а також допустимого 

використання земельних ділянок; 

- граничні параметри дозволеного нового будівництва і реконструкції 

об’єктів архітектури, які викладаються у складі містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок. 

До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, 

які за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 

обов’язкових вимог, не можуть бути заборонені. 

До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які 

супроводжують переважні види і, які, по відношенню до останніх є допоміжними 

та належать об’єкти, які технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або 

сприяють безпеки у відповідності з нормативно-технічною документацією, 

споруди, які необхідні для охорони об’єктів переважного і допустимого видів 

використання.  

До допустимих видів відносяться види забудови та використання 

нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або 

спеціальних дозволів. 

На розглянутій території в межах розробки ДПТ виділені територіальні зони, 

індексація яких прийнята у відповідності з ДБН Б. 1-1-22:2017 «Склад та зміст 

плану зонування території (зонінг)»: 

І. Громадські зони: 

- Г-3 Навчальна зона 

- Г-4-4 Культова зона 

- Г-5 Лікувальна зона 

- Г-6 Торгівельна зона 

ІІ. Рекреаційні зони: 

- Р-1 Зона об’єктів природно-заповідного фонду 

- Р-3 Зона озеленених територій загального користування 

ІІІ. Житлові зони 

- Ж-4, Ж-5 Зона багатоквартирної житлової забудови 

ІV. Зони транспортної інфраструктури: 

- ТР-1 Зона транспортної інфраструктури 

- ТР-2 Зона транспортної інфраструктури 

V. Комунально-складські зони КС 

- КС-5 Зона розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації 

Зонування території в межах розробки цього ДПТ виконано згідно з ДБН 

Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)». 
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І. Громадські зони. 

Г-3 – Навчальна зона. (зона розміщення навчальних закладів). 

Призначаються для розташування вищих навчальних закладів, закладів 

середньої спеціальної освіти, об’єктів наукового обслуговування та закладів з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 

Г- 4-4. – Зона розміщення культових та обрядових споруд.  

Входить до зони Г-4 (зона розміщення культурно-мистецьких та спортивних 

об’єктів). 

Г-5 – Лікувальні зони (зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів).  

Призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек, 

інших лікувальних закладів. Зону формують території, на яких розміщуються 

об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та соціального забезпечення. 

За необхідності, може окремо виділятися зона розміщення лікувальних закладів (Г-

5-1), соціальних (Г-5-2) та оздоровчих закладів (Г-5-3) тощо. 

Торговельні зони Г-6 (зони розміщення об’єктів торгівлі).   

Призначаються для розташування магазинів, торговельних комплексів, 

ринків та ринкових комплексів. Зону формують території громадської забудови. 

ІІ. Рекреаційні зони. 

Р-1. Зона об’єктів природно-заповідного фонду Р-1. 

Зона встановлюється з метою збереження унікальних природних ландшафтів 

з особливими умовами використання, об’єктів природно-заповідного фонду. Мета 

організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і 

ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним 

впливом на вразливі елементи природного середовища. Використання території 

об’єктів ПЗФ повинно відбуватися відповідно до положень законодавства про 

об’єкти та території природно-заповідного фонду. 

Р-3 Рекреаційна зона озеленених територій загального користування. 

Призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, 

сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, пляжі, лугопарки, лісопарки, 

гідропарки,меморіальні та інші спеціалізовані парки. 

ІІІ. Житлові зони. 

Ж-4, Ж-5  Зона багатоквартирної житлової забудови. 

Ж-4 - Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків 

від 5 до 9 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування, комунальних 

об’єктів, а також окремих об’єктів, загально-міського та районного значення. 

Домінуюче функціональне використання території – житлова функція з 

включенням функцій громадського призначення. 

Ж-5 – призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків 

поверховістю від 10 до 16 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного 
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обслуговування населення, комунальних об’єктів, окремих об’єктів 

загальноміського значення. Домінуюче функціональне використання території – 

житлова функція з включенням функцій громадського призначення. 

ІV. Зони транспортної інфраструктури. 

Зона транспортної  інфраструктури ТР-1. 

До зони відносяться території смуг відводу залізнийі, залізничних і 

автовокзалів, портів, морських і річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, 

транспортних вузлів, підприємств, установ і організацій залізничного 

транспортного господарства, призначених для експлуатації, утримання, 

будівництва, ремонту, розвитку наземних та підземних будівель та інших об’єктів 

транспорту. 

Зона транспортної інфраструктури ТР-2. 

До зони відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній), 

доріг. В залежності від ситуації, що склалася, можна виділити зону пішохідних 

вулиць. Переважні види використання: території вулиць, площ; зупинки 

громадського транспорту з кіосками продажу проїзних квитків; наземні пішохідні 

переходи; підземні пішохідні переходи. 

Супутні види дозволеного використання: інформаційна реклама; малі 

архітектурні форми декоративно-технічного призначення; велосипедні доріжки; 

тротуари; зелені насадження спеціального призначення; інженерне обладнання та 

установки, які забезпечують безпеку руху (турнікети, освітлення, світлофори, 

дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні перехрестя в одному рівні. 

Допустимі види використання (спеціального дозволу або погодження): 

відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних 

засобів; стаціонарні малі архітектурні форми. 

Використання території, зони розміщення підприємств та установ у 

відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019. 

V. Комунально-складські зони КС 

Зона розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації КС-5.  

Призначається для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ 

50 м. 
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3.1.9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в 

різних територіальних зонах  

І. ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ 

Навчальна зона Г-3, Культова зона Г-4-1 

1 Вид об’єкту містобудування Відповідно переліку переважних, супутніх та 

допустимих видів використання 

2 Площа земельної ділянки Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», розд. 6.2, ДБН В.2.2-9-

2018 «Громадські будинки і споруди. Основні 

положення» з профільним ДБН по типу 

об’єкту. 

3 Гранично допустима висота 

споруд 

Визначається згідно розділу V та науково-

проектної документації «Історико-

архітектурний опорний план м. Одеса. Проект 

зон охорони. Визначення меж історичних 

ареалів», затвердженої Наказом Міністерства 

культури та туризму України 20.06.2008р. 

№728/0/16-08 (при розміщенні у межах 

Центрального історичного ареалу м. Одеса, 

охоронних зон окремо розташованих 

пам’яток, комплексних охоронних зон 

окремих груп пам’яток, зон регулювання 

забудови, зон охоронюваного ландшафту та 

зон охорони археологічного культурного 

шару), згідно ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські 

будинки і споруди. Основні положення» та 

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва», ДСТУ Б.Б.2.2-10:2016 «Склад 

та зміст науково-проектної документації, 

щодо визначення меж і режимів використання 

зон охорони пам’яток архітектури та 

містобудування». 

4 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається відповідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

додаток В.1 

5 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки 

та споруди. Основні положення» та відповідно 

із профільним ДБН по типу об’єкту. 

6 Відстані від об'єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019. 

7 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток, межі 

історичних ареалів; 

Відповідно до: 

- Схеми зонування території м. Одеси; 

- графічної частини Плану зонування м. Одеси 
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прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) 

- схем «Правила охорони та використання 

історичних ареалів м. Одеса. Схема 

розміщення меж історичних ареалів, зон 

охорони памяток та об’єктів культурної 

спадщини м. Одеса»; 

-розділів V-VI науково-проектної 

документації «Історико-архітектурний 

опорний план м. Одеса. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів», 

затвердженої Наказом Міністерства культури 

та туризму України 20.06.2008р. № 728/0/16-

08 (при розміщенні у межах означених 

історико-архітектурним опорним планом м. 

Одеса зон: охоронних, комплексних 

охоронних, регулювання забудови, 

охоронюваного ландшафту, охорони 

археологічного культурного шару та 

територій історичних ареалів); 

- ДСТУ Б. Б.2.2-10-2016 «Склад та зміст 

науково-проектної документації, щодо 

визначення меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування. 

- ст.32,35,36,37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» (при розміщенні у 

межах зон охорони пам’яток); 

- ст.19,22 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини; 

- таблиці 3.2 «Вимоги до ділянок, які 

знаходяться у  Центральному історичному 

ареалі, зонах охорони пам’яток культурної 

спадщини. текстової частини  Плану 

зонування м. Одеса; 

- захисні зони ГРП, ШРП – 10 - 15 м. 

- охоронні зони трансформаторних підстанцій 

– 3м, -відстань до вікон офісних приміщень – 

10 м. 

8 Мінімально допустимі відстані 

від проектованих об’єктів до 

існуючих будівель і споруд 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування та 

забудова територій»; 

Наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173 

«Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів». 

9 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», профільної нормативною 

документацією. 
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10 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань  для будівництва» 

Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва». Дозвіл на 

проведення інженерних вишукувань на 

ділянці проектування отримати в управлінні 

інженерного захисту територій в 

установленому порядку. 

11 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі, відновлення 

благоустрою територій) 

Згідно вимог ЗУ «Про благоустрій населених 

пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-

12:2019 та профільним ДБН. 

12 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв'язків 

Відповідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 

«Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН 

В. 2.2-17:2018 «Інклюзивність будівель і 

споруд». 

13 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12;2019 «. 

Планування та забудова територій», ДБН 

В.2.3-15:2007 «Споруди автотранспорту. 

Автостоянки та гаражі для легкових 

автомобілів» 

14 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

У відповідності з науковою документацією 

«Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів м. Одеси», затвердженої 

наказом Міністерства культури і туризму 

України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08, 

ст. 32,35,36,37 Закону України "Про охорону 

культурної спадщини", ст. ст. 19,22, Закону 

України «Про охорону археологічної 

спадщини», розділом 8.3 даного проекту. 

15 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

У відповідності з ДБН В. 2.2-17:2018 

«Доступність будівель та споруд». 

 

Лікувальна зона Г-5 

1 Вид об’єкту містобудування Відповідно переліку переважних, супутніх та 

допустимих видів використання 

2 Площа земельної ділянки Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», розд. 6.2, ДБН В.2.2-

9:2018 «Громадські будинки і споруди. 

Основні положення» з профільним ДБН по 

типу об’єкту.  

3 Гранично допустима висота 

споруд 

Визначається згідно розділу V та науково-

проектної документації «Історико – 

архітектурний опорний план м. Одеса. Проект 

зон охорони. Визначення меж історичних 
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ареалів», затвердженої Наказом Міністерства 

культури та туризму України 20.06.2008 р. 

№728/0/16-08 (при розміщенні у межах 

Центрального історичного ареалу м. Одеса, 

охоронних зон окремо розташованих 

пам’яток, комплексних охоронних зон 

окремих груп пам’яток, зон регулювання 

забудови, зон охоронюваного ландшафту та 

зон охорони археологічного культурного 

шару), згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські 

будинки і споруди. Основні положення» та 

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва», ДСТУ Б.2.2-10:2016 «Склад та 

зміст науково-проектної документації, щодо 

визначення меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування. 

4 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

визначається відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 , 

додаток В.1 

5 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки 

та споруди. Основні положення» та відповідно 

із профільним ДБН по типу об’єкту. 

6 Відстані від об'єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019. 

7 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) 

Відповідно до: 

- Схеми зонування території м. Одеси; 

- графічної частини Плану зонування м. Одеси 

- схем «Правила охорони та використання 

історичних ареалів м. Одеса. Схема 

розміщення меж історичних ареалів, зон 

охорони пам’яток та об’єктів культурної 

спадщини м. Одеса»; 

- розділів V-VI науково-проектної 

документації «Історико-архітектурний 

опорний план м. Одеса. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів», 

затвердженої Наказом Міністерства культури 

та туризму України 20.06.2008р. № 728/0/16-

08 (при розміщенні у межах означених 

історико-архітектурним опорним планом м. 

Одеса зон: охоронних, комплексних 

охоронних, регулювання забудови, 

охоронюваного ландшафту, охорони 
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археологічного культурного шару та 

територій історичних ареалів); 

- ДСТУ Б.2.2-10-2016 «Склад та зміст 

науково-проектної документації, щодо 

визначення меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування» 

- ст.32,35,36-37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» (при розміщенні у 

межах зон охорони пам’яток); 

- ст. 19,22 Закону України «Про 

археологічну спадщину»  

- таблиці 3.2 «Вимоги до ділянкам,які 

знаходяться в зонах охорони пам’яток 

культурної спадщини» текстової частини  

Плану зонування м. Одеса; 

-захисні зони ГРП, ШРП – 10 - 15 м. 

- охоронні зони трансформаторних підстанцій 

– 3м, -відстань до вікон офісних приміщень – 

10 м. 

8 Мінімально допустимі відстані 

від проектованих об’єктів до 

існуючих будівель і споруд 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій»; наказу МОЗ України від 

19.06.1996 р. № 173 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених 

пунктів». 

9 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», профільної нормативною 

документацією. 

10 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань  для будівництва» 

Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва». Дозвіл на 

проведення інженерних вишукувань на 

ділянці проектування отримати в управлінні 

інженерного захисту територій в 

установленому порядку. 

11 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі, відновлення 

благоустрою територій) 

Згідно вимог ЗУ «Про благоустрій населених 

пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-

12:2019 та профільним ДБН. 

12 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв'язків 

Відповідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 

«Вулиці та дороги населених пунктів»;ДБН В. 

2.2-17:2018 «Інклюзивність будівель та 

споруд». 

13 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», ДБН 

В.2.3-15:2007 «Споруди автотранспорту. 

Автостоянки та гаражі для легкових 
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автомобілів» 

14 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

У відповідності з науковою документацією 

«Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів м. Одеси», затвердженої 

наказом Міністерства культури і туризму 

України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08,  

ст.32, 35, 36, 37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», ст. ст. 19,22, Закону 

України «Про охорону археологічної 

спадщини», розділом 8.3 даного проекту. 

15 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

У відповідності з ДБН В. 2.2-17:2018 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

 

Торгівельна зона Г-6 

1 Вид об’єкту містобудування Відповідно переліку переважних, супутніх та 

допустимих видів використання 

2 Площа земельної ділянки Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», розд. 6.2, ДБН В.2.2-

9:2018 «Громадські будинки і споруди. 

Основні положення» з профільним ДБН по 

типу об’єкту.  

3 Гранично допустима висота 

споруд 

Визначається згідно розділу V науково-

проектної документації «Історико-

архітектурний опорний план м. Одеса. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів», затвердженої наказом 

Міністерства культури та туризму України 

20.06.2008 р. № 728/0/16-08 (при розміщенні 

у межах Центрального історичного ареалу, 

комплексної охоронної зони історичного 

центру м. Одеса, охоронних зон окремо 

розташованих пам’яток, комплексних 

охоронних зон окремих груп пам’яток, зон 

регулювання забудови, зон охоронюваного 

ландшафту та зон охорони археологічного 

культурного шару), згідно ДБН В.2.2-9:2018 

«Громадські будинки і споруди. Основні 

положення» та ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва», ДСТУ Б.Б.2.2-

10:2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації, щодо визначення меж і 

режимів використання зон охорони пам’яток 

архітектури та містобудування». 
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4 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

визначається відповідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

додаток В.1 

5 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські 

будинки та споруди. Основні положення» та 

відповідно із профільним ДБН по типу 

об’єкту. 

6 Відстані від об'єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019. 

7 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) 

Відповідно до: 

- Схеми зонування території м. Одеси; 

- графічної чпстини Плану зонування м. 

Одеси – схем «Правила охорони та 

використання історичних ареалів м. Одеса. 

Схема розміщення меж історичних ареалів, 

зон охорони памяток та об’єктів культурної 

спадщини м. Одеса»; 

- розділів V-VI науково-проектної 

документації «Історико-архітектурний 

опорний план м. Одеса. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів», 

затвердженої Наказом Міністерства культури 

та туризму України 20.06.2008 р. № 728/0/16-

08 (при розміщенні у межах означених 

історико-архітектурним опорним планом м. 

Одеса зон: охоронних, комплексних 

охоронних, 

- регулювання забудови, охоронюваного 

ландшафту, охорони археологічного 

культурного шару та територій історичних 

ареалів); 

- ДСТУ Б.Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст 

науково-проектної документації, щодо 

визначення межі режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування»,  

- ст.32,35,37,38 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» (при розміщенні у 

межах зон охорони пам’яток); 

- ст. 19,22 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини»; 

- таблиці 3.2 «Вимоги до ділянок, які 

знаходяться в зонах охорони памяток 

культурної спадщини» текстової частини 
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Плану зонування м. Одеса; 

- захисні зони ГРП, ШРП – 10-15 м. 

- охоронні зони трансформаторних підстанцій 

– 3м, -відстань до вікон офісних приміщень – 

10 м. 

8 Мінімально допустимі відстані 

від проектованих об’єктів до 

існуючих будівель і споруд 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування та 

забудова територій»; наказ МОЗ України від 

19.06.1996 р. №173 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених 

пунктів». 

9 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», профільної 

нормативною документацією. 

10 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань  для будівництва» 

Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва». Дозвіл на 

проведення інженерних вишукувань на 

ділянці проектування отримати в управлінні 

інженерного захисту територій в 

установленому порядку. 

11 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі, відновлення 

благоустрою територій) 

Згідно вимог ЗУ «Про благоустрій населених 

пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 р.; ДБН 

Б.2.2-12:2019 та профільним ДБН. 

12 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв'язків 

Відповідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 

«Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН 

Вт. 2.2-17:2018 «Інклюзивність будівель та 

споруд». 

13 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12;2019 

«Планування та забудова територій», ДБН 

В.2.3-15:2007 «Споруди автотранспорту. 

Автостоянки та гаражі для легкових 

автомобілів» 

14 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

У відповідності з науковою документацією 

«Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів м. Одеси», затвердженої 

наказом Міністерства культури і туризму 

України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08, 

ст. 32,35,36, 37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», ст. 19, ст. 22 Закону 

України «Про охорону археологічної 

спадщини», розділом 8.3 даного проекту. 

15 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

У відповідності з ДБН В 2.2-17:2018 

«Інклюзивність будівель та споруд». 
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ІІ. РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ 

Р-1 – Зона об’єктів природно-заповідного фонд 

Р-3 – Зона озеленених територій загального користування 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Визначається містобудівним розрахунком 

2 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Визначається містобудівним розрахунком 

3 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається містобудівним розрахунком 

4 Відстані від об’єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» відступ від червоних 

ліній магістральних вулиць не менше 6 м, 

житлових - не менше 3м 

5 Планувальні обмеження Згідно ДСТУ Б.б.2.2-10:2016 «Склад та зміст 

науково-проектної документації, щодо 

визначення меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування», ДБН Б.2.2-12:2019, 

Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затвердженої 

містобудівної документації 

6 Мінімально допустимі 

розриви від об’єктів, що 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019«Планування та 

забудова територій» Наказ МОЗ України від 

19.06.1996 р. №173 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених 

пунктів». 

7 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з ДБН А. 

2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для 

будівництва» 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій». 

ДБН А. 2.1-1-2008 "Інженерні вишукування 

для будівництва" 

9 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі відновлення 

благоустрою) 

Згідно з вимогами ДБН Б. 2.2-5:2011 

«Благоустрій територій», гол. 6. 

Закон України "Про благоустрій населених 

пунктів" ст. 22 

10 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв’язків 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» 

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги 

населених пунктів» 
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11 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» 

12 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

У відповідності зі ст.ст. 32,35,36,37 Закону 

України «Про охорону культурної 

спадщини», ст. ст. 19,22 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини», розділом 

8.3 даного проекту. 

13 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

Відповідно До ДБН В.2.2-17:2018 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

ІІІ. ЖИТЛОВІ ЗОНИ 

Ж-4,Ж-5 – Багатоквартирна житлова забудова 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

16 поверхів при умові дотримання 

нормативного часу інсоляції прилеглої 

забудови та уточнюється в процесі 

проектування. 

ДБН Ст. 1.1-12:2014 «Будівництво в 

сейсмічних районах України», таблиця 7.1; 

Забезпечення безпеки польотів +150 м над 

рівнем денної поверхні землі. 

ДБН Ст. 2.2-15-2019 «Житлові будинки. 

Основні положення». 

2 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки  

Визначається відповідно до п. 3.8*, примітка 

1 ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування і забудова 

територій». 

3 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 « 

Планування і забудова територій» п. 3.7, 

примітки 1-5; п. 3.8 

4 Відстані від об’єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Від житлових будівель – 3,00 м.  

Від дитячого садка, школи – 25,00 м. 

5 Планувальні обмеження Захисні зони ГРП, ШРП – 10 - 15 м. 

Охоронні зони трансформаторних підстанцій 

– 3 м. відстань до вікон жилих приміщень – 

10 м. 

Санітарний розрив від автостоянок 

прийнятий, виходячи з кількості машино-

місць і складають: 10м до житлових і 

громадських будівель (при кількості 

автомобілів до 10шт.); 10м до громадських і 

15м до житлових будівель (при кількості 

автомобілів до 50шт.); 25м до громадських і 

35м до житлових будівель (при кількості 
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автомобілів до 300 шт.). Санітарний розрив 

від автостоянок при кількості автомобілів 

понад 300 од. - 50 м. 

6 Мінімально допустимі 

розриви від об’єктів, що 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування і 

забудова територій» п. 3.13, додатка 3.1 

(Протипожежні вимоги) 

7 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій» додаток 8.1, 8.2, 

профільної нормативною документацією. 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з ДБН А. 

2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для 

будівництва» 

Дозвіл на проведення інженерних 

вишукувань на ділянці проектування 

отримати в управлінні інженерного захисту 

територій в установленому порядку. 

9 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі відновлення 

благоустрою) 

Згідно вимог ДБН Б. 2.2-5:2011 «Благоустрій 

територій», гол. 6. 

Реконструкція та відновлювальний ремонт 

вулиць. проїздів та пішохідних тротуарів, з 

улаштуванням твердого покриття, 

зовнішнього освітлення, зливової каналізації 

та озеленення. 

10 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв’язків 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій» п.п. 7.26-

7.42; 

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги 

населених пунктів»;ДБН Ст. 2.2-40:2018 

«Інклюзивність будинків і споруд». 

11 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 

12 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

ст. 36 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» від 20.06.2008 р., ст. 

ст. 19,22 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини», розділом 8.3 

даного проекту. 

13 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

У відповідності з ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будинків і споруд». 

14 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

ст. 36,37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» ст. ст. 19,22 Закону 

України «Про охорону археологічної 

спадщини», розділом 8.3 даного проекту. 

 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 83 

ІІІ. ЗОНИ ТРАНСПОРНОЙ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Зона транспортної інфраструктури ТР-1,ТР-2 

1 Вид об’єкту містобудування Відповідно із переліком переважних, 

супутніх допустимих видів використання 

2 Площа земельної ділянки Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 та профільним 

ДБН по типу об’єкту  

3 Гранично допустима висота 

споруд 

Визначається відповідно розділу V науково-

проектної документації «Історико-

архітектурний опорний план м. Одеса. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів», затвердженої Наказом 

Міністерства культури та туризму України 

20.06.2008р. № 728/0/16-08 (при розміщенні у 

межах комплексної охоронної зони, 

Центрального історичного ареалу м. Одеса, 

охоронних зон окремо розташованих 

пам’яток, комплексних охоронних зон 

окремих груп пам’яток, зон регулювання 

забудови, зон охоронюваного ландшафту і 

зон охорони археологічного культурного 

шару).  

Відповідно до перед проектних розробок та 

спеціалізованих нормативів. 

4 Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 

5 Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 

6 Відстані від об'єкта, що 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 відступ від 

червоних ліній магістральних вулиць не 

менше 6 м, житлових - не менше 3 м 

7 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) 

Відповідно до: 

- Схеми зонування території м. Одеса; 

- графічної частини Плану зонування м. 

Одеси – схем «Правила охорони та 

використання історичних ареалів м. Одеса. 

Схема розміщення меж історичних ареалів, 

зон охорони пам’яток і об’єктів культурної 

спадщини м. Одеса»; 

- розділів V-VI науково-проектної 

документації «Історико-архітектурний 

опорний план м. Одеса. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів», 

затвердженої Наказом Міністерства культури 
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та туризму України 20.06.2008р. № 728/0/16-

08 (при розміщенні у межах зазначених 

історико-архітектурним опорним планом м. 

Одеса зон: охоронних, комплексних 

охоронних, регулювання забудови, 

охоронного ландшафту, охорони 

археологічного культурного шару та 

територій історичних ареалів); 

- ДСТУ Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст 

науково-проектної документації, щодо 

визначення меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури та 

містобудування». 

- ст. 32,35,36,37 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», ст. 19,22 

Закону України «Про охорону об’єктів 

археологічної спадщини»; 

- таблиці 3.2 «Вимоги до ділянок, які 

знаходяться у зонах охорони пам’яток 

культурної спадщини» текстової частини 

Плану зонування м. Одеса. 

8 Мінімально допустимі відстані 

від проектованих об’єктів до 

існуючих будівель і споруд 

Згідно ДБН 12:2019 «Планування та забудова 

територій» з урахуванням санітарних 

нормативів. 

9 Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування та 

забудова територій», профільної 

нормативною документацією. 

10 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань  для будівництва» 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

ДБН А. 2.1-1-2008 "Інженерні вишукування 

для будівництва" 

11 Вимоги до благоустрою (в 

тому числі, відновлення 

благоустрою територій) 

Згідно Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 

р., та з урахуванням спеціалізованих норм. 

12 Забезпечення умов 

транспортно-пішохідних 

зв'язків 

Визначаються у відповідності з ДБН Б.2.2-

12:2019 « Планування та забудова територій»,  

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги 

населених пунктів» 

13 Вимоги до забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019. 

14 Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

У відповідності з науковою документацією 

«Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж 

історичних ареалів м. Одеси», затвердженої 

наказом Міністерства культури і туризму 

України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08, 
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ст. 32,35,36, 37 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», ст. 19, ст. 22 Закону 

України «Про охорону археологічної 

спадщини», розділом 8.3 даного проекту. 

15 Вимога щодо створення 

доступного середовища для 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

У відповідності з ДБН В. 2.2-17:2018 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

3.1.10. Режим використання зон охорони пам’яток  

Згідно даних Департаменту культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (лист № 

01-12/1427 від 26.03.2020 р.), за наявною в департаменті архівною, 

картографічною та науковою документацією, на території в межах зони впливу 

ДПТ, наявні об’єкти культурної спадщини, які прийняті під охорону держави 

відповідними рішеннями Одеської обласної ради та наказами Міністерства 

культури та туризму України. 

Враховуючи те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 26 07.2001 р. 

№878 місто Одеса занесене до списку історичних населених місць України, у 

відповідності до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства України, вимог 

ДБН Б.1.1-14:2012, у відповідних розділах ДПТ зазначається, що згідно ст. 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» ст. 19 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних 

робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець 

робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби 

повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території 

якого проводяться земляні роботи.  

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території.   

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження цих об’єктів 

виконуються за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно 

виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої 

з ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, у тому 

числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у випадках, передбачених земельним кодексом України, 

погоджуються органами охорони культурної спадщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» 
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юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Основні вимоги щодо збереження об’єктів культурної спадщини відповідно 

до вимог законодавства України у сфері охорони культурної спадщини: 

- пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, визначені відповідно до Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», і традиційний характер середовища 

окремих пам’яток, їх комплексів (ансамблів) підлягають охороні, а використання їх 

територій підлягає спеціальному регулюванню. Планування і забудова територій 

здійснюється відповідно до особливостей використання земель історико-

культурного призначення, визначених чинним законодавством України (п. 13.1.1; 

13.1.3 ДБН 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»); 

Пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухому та нерухоме майно 

забороняється зносити, змінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. 

Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у 

випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення 

комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фото 

фіксація тощо). Надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток 

культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої 

влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України (п. 8 

ч. ІІ; ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»); 

- у разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або 

уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи 

управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної 

спадщини обласної, районної державних адміністрацій та орган місцевого 

самоврядування, на території якого розташована пам’ятка; 

- усі власники пам’яток, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини чи 

їх части або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на 

ці об’єкти зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної 

спадщини охоронний договір (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини); 

- власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати 

пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від 

пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» (п. 1 ст. 24 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»); 

- у разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або 

уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи 

управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної 

спадщини обласної, районної, державних адміністрацій та орган місцевого 

самоврядування, на території якого розташована пам’ятка (п. 4 ст. 24 Закону 
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України «Про охорону культурної спадщини»); 

- консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, 

пристосування пам’яток національного значення здійснюється лише за наявності 

письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним 

науково-проектної документації (п. 1 ст. 26 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»); 

- консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, 

пристосування пам’яток місцевого значення здійснюється за наявності письмового 

дозволу відповідного органу виконавчої влади обласної державної адміністрації на 

підставі погодженої з ним науково-проектної документації (п. 1 ст. 26 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»); 

- розробленню проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, 

ремонту, пристосування пам’яток передує проведення необхідних науково-

дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних (п. 2 ст. 26 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»); 

• роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з 

реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом 

виконавчої влади. Що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі 

проведення робіт із збереження цього об’єкта (п. 3 ст. 26 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини»); 

• вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших 

зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’яток не можуть 

призводити до змін пам’яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, 

мистецьку, наукову чи художню цінність (ст. 28 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»); 

• на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток 

забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, 

меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини (п. 3 ст. 32 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»); 

• землі, на яких розташовані пам’ятки, історико-культурні заповідники, 

історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, 

належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних 

земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої 

проектно-планувальної та містобудівної документації (ст. 34 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини»); 

• якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний 
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зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться 

земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим 

дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території (п. 1, п. 2 ст. 36 «Про охорону 

археологічної спадщини»); 

• роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюється за 

наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини 

на підставі погодженої з ним науково-проектної документації (ст. 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»); 

• з метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 

виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, 

передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони 

культурної спадщини (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»); 

• усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, 

включаючи пов’язані з ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі 

предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, 

обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством (ст. 17 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»); 

• на територіях зон охорони археологічного культурного шару слід 

враховувати необхідність проведення археологічних досліджень з обов’язковою 

умовою проведення наукової фіксації усіх етапів дослідження і всіх виявлених 

знахідок, та інших матеріальних залишків (п. 13.1.8 ДБН 2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій»); 

• юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди 

археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства 

України  (ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини); 

Також згідно ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» з 

метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них 

повинні встановлювати охоронні зони, зони регулювання забудови. Межі та 

режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються затвердженою 

науковою документацією. Така наукова документація може бути розроблена 

окремим розділом у складі ДПТ. 

У разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку 

зон охорони окремих пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 5.4.5 

ДСЬУ Б.Б.2.2-10:2016 та п. 13.1.4 ДБН 2.2-12 2019 «Планування та забудова 

територій» у будь якому разі найменшим віддаленням границі охоронної зони від 

пам’яток культурної спадщини  слід вважати 50,0 метрів, для пам’яток археології 

та об’єктів археологічної спадщини – 50,0-500,0 метрів. 
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3.1.11. Протипожежні заходи  

При розробці детального плану враховувалися вимоги пожежної безпеки 

згідно з «Правилами пожежної безпеки України» та ДБН Б.2.2-12:2018. 

Протипожежні заходи передбачені у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7-

2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», «Правила пожежної безпеки в 

Україні», затверджені наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 р. та 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України №252/26697 від 05. 03. 2015 р., ДБН 

В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9-2018 

«Громадські будівлі і споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Будинки 

і споруди. Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. 

Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства)», 

ДБН Ст. 2.2-17:2018 «Інклюзивність будівель та споруд», ДБН В.2.3-15:2007 

«Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.1.1-12:2014 

«Будівництво в сейсмічних районах України», ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від 

небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування», ДБН В.1.1-

25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», 

іншими діючими будівельними нормами і правилами і забезпечують безпечну 

експлуатацію будівель і споруд комплексу. 

Відстані між будівлями і спорудами відповідають протипожежним нормам і 

забезпечують можливість під’їзду пожежних машин до проектованого комплексу 

та закладів обслуговування. Прийняті рішення принципово не порушили усталену 

систему під’їздів спец автотранспорту до ділянок існуючих будівель.  

Навколо будівель зі сторони вулиць М. Грушевського та Розкидайлівської 

передбачені під’їзди пожежних машин для забезпечення доступу пожежних 

підрозділів.  

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів та  

пожежних резервуарів.  

Існуюча житлова забудова, установи і підприємства обслуговування, а також 

проектований об’єкт обслуговуються існуючої Державної пожежно-рятувальної 

частини №6 ГУ ДСНС України в Одеській області по вул. Старопортофранківська, 

1, - спеціальні автомобілі (авто драбина), автоцистерни або автонасоси 

(включаючи резервні). Даний пожежно-рятувальний підрозділ знаходиться на 

відстані 2,97км, що відповідає вимогам п.15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 із розрахунку 

прибуття до місця виклику за час, що не перевищує 10 хв.  

Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного поста. 

 

Розрахунок обсягу пожежних резервуарів для житлових будинків 

- Витрата води на зовнішнє пожарогасіння при чисельності населення від 1-5 

тис. чол. складає – 10 л/с (відповідно табл. 3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди). 
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Термін пожарогасіння - 3 години. 

Загальний об’єм пожарних водойм складає – 10 л/с х 3,6 х 3 год. = 108м3 

Для громадських споруд:  

- Витрата води на зовнішнє пожарогасіня при кількості поверхів від 3-6 

включно складає – 20 л/с (відповідно табл. 4 ДБН В.2.5-74:2013). 

Термін гасіння пожару 3 годтини.  

Загальний об’єм пожарних водойм складає – 20 л/с х 3,6 х 3 год. = 216 м3. 

В межах розробки ДПТ планується улаштування  резервуарів на 250 м.    

Ступінь вогнестійкості нових житлових будинків і громадських будівель – I 

(для будинків підвищеної поверховості) і I –II (для інших будівель). 

При розробці ДПТ передбачено наступні протипожежні заходи: 

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будівлями та 

спорудами; 

- будівництво будинків із застосуванням конструкцій і матеріалів, що 

забезпечують I-II ступінь вогнестійкості; 

- рішення генерального плану, об’ємно-планувальні рішення, що 

приймаються при проектуванні, повинні забезпечувати доступ у будь-яке 

приміщення або квартиру пожежних підрозділів. Доступ пожежних забезпечується 

з авто драбин  та автопідйомників (в межах технічних можливостей); 

- евакуація людей здійснюється протягом розрахункового часу; 

- застосування матеріалів групи горючості «НГ» і «Г1», димоутворювальної 

здатності «Д1»; 

- розміщення установ і підприємств обслуговування з забезпеченням виходу 

на житлові вулиці і створення біля них зелених насаджень; 

- вхід у приміщення підземного паркінгу повинен бути організований за 

окремими сходами; 

- організація єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної 

небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин. 

3.2. Техніко-економічні показники:  

№ 

п/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Існую

чий 

стан 

Етап 

реалізації 

(3-7 років) 

Розраху

нковий 

строк 

1. Територія     

 Територія у межах проекту, у тому 

числі: 

га/% 2,51 

100 

2,51 

100 

 

- громадська забудова га/% 0,42 

16,7 

0,42 

16,7 

 

- зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 

га/% 0,25 

9,9 

0,25 

9,9 

 

- вулиці, дороги, площі (крім вулиць і 

площ мікрорайонного значення) 

га/% 1,41 

56,1 

1,41 

56,1 
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-інші території га/% 0,43 

17,1 

0,43 

17,1 

 

2. Населення     

- - - - - 

     

     

3. Житловий фонд     

- - - - - 

     

     

4. Вулично-дорожня сітка та міський 

пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої сітки, 

всього: (існуюча, що будується) 

у тому числі: 

км    

- магістральні вулиці загальноміського 

значення 

км    

- магістральні вулиці районного 

значення 

м 0,375 0,375 - 

Кількість транспортних розв’язок в 

різних рівнях 

од. - - - 

Кількість підземних та надземних 

пішохідних переходів 

од. - - - 

Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по осям 

вулиць) всього: 

у тому числі: 

км 0,375 0,375  

- трамвай км 0,375 0,375 - 

- тролейбус км - - - 

- автобус (маршрутне таксі) км 0,375 0,375 - 

Щільність сітки наземного 

громадського транспорту (по осям 

вулиць) 

км/ км2 0,097 0,097 0,097 

Гаражі для постійного зберігання 

легкових автомобілів 

машино-

місць 

- - - 

Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 

автомобілів 

машино-

місць 

- 26 26 

5. Інженерне обладнання     

Водопостачання     

Водоспоживання всього тис. м3 

добу 

- - - 

Каналізація      

Сумарний об’єм стічних вод тис. м3 

добу 

- - - 
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Електропостачання      

Споживання сумарне МВт - - - 

у тому числі, на побутові потреби МВт - - - 

Кількість квартир, обладнаних 

електроплитами 

ед. - - - 

Газоспоживання      

Витати газу, всього млн. м3 

год 

- - - 

- у тому числі на комунально-побутові 

послуги 

млн. м3 

год 

   

Протяжність газових мереж 

(будівництво) 

км - -  

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/час - - - 

Протяжність мереж (будівництво, 

перекладання) 

км - - - 

6. Інженерна підготовка та 

благоустрій 

    

Територія забудови, яка потребує 

заходи щодо інженерної підготовки по 

різним причинам 

га/% 

від тер. 

- - - 

Протяжність зачинених водостоків км - - - 

7. Охорона навколишнього 

середовища 

    

Санітарно-захисні зони, всього га - - - 

- у тому числі, озеленення га - - - 

3.3. Визначення факторів впливу на довкілля  

3.3.1. Клімат  

Негативного впливу на клімат і мікроклімат при експлуатації об'єкта не 

очікується. 

До факторів мікроклімату належать: температура, вологість, швидкість руху 

повітря, освітленість, виробничі шуми, газовий склад, запиленість, мікрофлора 

повітря приміщення. 

Значного виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. при експлуатації 

не відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається.  

Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також виникнення 

мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і 

флори, в даному регіоні не зафіксовано.  

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності 

впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідність 
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передбачення заходів з запобігання негативним впливам планованої діяльності на 

клімат і мікроклімат відсутня.  

Передбачене устаткування інженерного забезпечення та технологічне 

обладнання сертифіковане і дозволено до використання на території України. 

Прийняті інженерні рішення створять сприятливі мікрокліматичні умови в 

приміщеннях. 

3.3.2. Геологічне середовище  

Вплив на геологічне середовище та ґрунти мінімалізується з урахуванням 

впровадження всіх заходів. Площі цінних сільськогосподарських угідь, хімічного 

біологічного та радіоактивного забруднення, вібрації на території планування 

відсутні.  

Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших 

чинників при нормальних умовах експлуатації технологічного обладнання, які 

негативно вплинуть на стан ґрунту, не передбачається в зв'язку з відсутністю 

факторів їх утворення.  

Зміни у ландшафті не очікується, так як ландшафт території вже зазнав 

антропогенного втручання. 

Превалююче утворення відходів передбачається від експлуатаційних 

процесів. Очікується утворення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з 

території, піску замазученого. Передбачено роздільне збирання окремих видів 

відходів. 

Реалізація проекту не потребує вилучення з природокористування 

додаткових земель. 

3.3.3. Водне середовище  

Негативного впливу на водне середовище не очікується. Відповідно 

прийнятих рішень всі заплановані об’єкти обладнуються централізованими 

системами водопроводом, каналізацією, протипожежного водопроводу. 

Стоки – загально-побутового характеру, дощові, специфічних забруднень не 

мають. 

Основними джерелами забруднення поверхневого стоку, що формується на 

території, є продукти ерозії ґрунту, та потраплянням у них пилу, викидів в 

атмосферу, різноманітних нафтопродуктів, що потрапляють на територію в 

результаті їх протоки і несправностей автотранспорту та іншої техніки.  

Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і 

територій у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води 

пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне 

середовище при скидах стічних вод і фільтраційних витоках відсутні, у зв’язку з 

відсутністю умов для його утворення, а також відсутністю факторів забруднення 

поверхневих зливових вод від об’єкту. 
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Комплекс заходів та експлуатаційний процес повністю виключатиме 

порушення гідродинамічного режиму, забезпечує відсутність впливу на 

поверхневі і підземні водні ресурси, порушення стану вод. 

3.3.4. Повітряне середовище  

Вплив на повітряне середовище очікується хімічного (забруднюючими 

речовинами) та фізичного (акустичний вплив, електромагнітне випромінення) 

характеру. 

Основний вплив на повітряне середовище забруднюючими речовинами 

очікується: 

- при роботі котельного обладнання; 

- при роботі двигунів внутрішнього згоряння автомобілів у підземних 

паркінгах; 

- при роботі двигунів внутрішнього згоряння автомобілів на відкритих 

автостоянках. 

Основними джерелами шуму планованої діяльності є: 

- зовнішні чинники – транспортні потоки, які щодня переміщаються по 

вулицям загальноміського і районного значення, трансформаторні підстанції,  

інженерне обладнання. 

- внутрішні чинники – сантехнічне та інженерне обладнання будівлі. 

Можливий вплив електромагнітного випромінення від проектованої 

трансформаторної підстанції.  

3.3.5. Флора, фауна та біорізноманіття 

Експлуатація не зробить негативного впливу на рослинний світ району 

розміщення, виснаження або деградації флори не очікується. 

Вільну від забудови територію передбачено озеленити. Під час здійснення 

виробничої діяльності для виконання заходів по збереженню рослинного світу 

необхідно керуватися положеннями Закону України «Про рослинний світ».  

Експлуатація не зробить негативного впливу на тваринний світ району 

розміщення, виснаження або деградації фауни не очікується. 

Фауна в районі розміщення характеризується складом, звичайним для 

освоєних територій. Заповідні об'єкти відсутні. 

Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі розташування відсутні.  

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки 

архітектури – Дюковського парк, території залізничної колії, малоповерхових 

житлових будинків та нежитлових споруд. 

Дюковський парк входить до переліку територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у 

Одеській області станом на 01.01.2021 року. 

Пам'ятка садово-паркового мистецтва – історико-культурна пам'ятка, що 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 95 

органічно включає у свій склад рослини, особливості ландшафту (пагорби, 

джерела води та водоспади, долини струмків чи річок, каміння, скелі, дальні 

пейзажні перспективи, іноді заболочені ділянки), архітектурні споруди, 

скульптури, квітники. 

Дюковський парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва з 1972 р., що 

закріплено рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 

18.05.1972 №234 та рішення Одеської обласної ради від 29.05.2009 №860-V. 

Парк розташований вздовж вулиці Балковської на схилі Водяної балки на 

слобідській стороні. Один з найстаріших парків Одеси.  

Парк розташований на 3-х рівнях: нижньому – вздовж вул. Балковської, 

середньому – на самому схилі балки (не дуже крутому, місцями із штучними 

терасами) і верхньому – плоскому. Від головного входу веде алея, що перетворена 

на сходи із майданчиками, від яких відходять бічні алеї. Внизу, ліворуч від входу, 

достатньо великий поздовжній ставок (200 на 50 метрів) із острівком, що живиться 

від прісного джерела, який витікає із схилу. Головна алея-сходи веде на 

центральний майдан із великим кам'яним павільйоном і ще деякими будовами. 

Його загальна площа – 26,6653 га. 

Дана регіональна територія відноситься до територій низького 

біорізноманіття.  

Територія планованої діяльності не має впливу на стан біорізноманіття на 

території високого біорізноманіття. 

3.3.6. Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину, ландшафту 

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки 

архітектури – Дюковського парк, території залізничної колії, малоповерхових 

житлових будинків та нежитлових споруд. 

Дюковський парк входить до переліку територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у 

Одеській області станом на 01.01.2021 року. 

Дюковський парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва з 1972 р., що 

закріплено рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 

18.05.1972 №234 та рішення Одеської обласної ради від 29.05.2009 №860-V. 

У зоні впливу планованої діяльності відсутні інші території, що 

охороняються (заповідники, розплідники, пам’ятники природи), об’єкти, що 

внесені до державного й місцевого реєстру природно-заповідного фонду, 

території, перспективні для заповідання.  

Опис рельєфу наведено у п. 2.1.2 «Місцеположення, рельєф та сучасне 

використання території» даних матеріалів СЕО. 
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Згідно даних Департаменту культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (лист 

№01-12/1427 від 26.03.2020 р.), за наявною в департаменті архівною, 

картографічною та науковою документацією, на території в межах зони впливу 

ДПТ, наявні об’єкти культурної спадщини, які прийняті під охорону держави 

відповідними рішеннями Одеської обласної ради та наказами Міністерства 

культури та туризму України. 

Враховуючи те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 26,07.2001 

№ 878 місто Одеса занесене до списку історичних населених місць України, у 

відповідності до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства України, вимог 

ДБН Б.1.1-14:2012, у відповідних розділах ДПТ зазначається, що згідно ст. 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» ст. 19 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних 

робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець 

робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби 

повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території 

якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише 

згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини 

після завершення археологічних досліджень відповідної території.   

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження цих об’єктів 

виконуються за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно 

виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої 

з ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, у тому 

числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у випадках, передбачених земельним кодексом України, 

погоджуються органами охорони культурної спадщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» 

юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, визначені відповідно до Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», і традиційний характер середовища 

окремих пам’яток, їх комплексів (ансамблів) підлягають охороні, а використання їх 

територій підлягає спеціальному регулюванню.  

Планування і забудова територій здійснюється відповідно до особливостей 

використання земель історико-культурного призначення, визначених чинним 

законодавством України (п. 13.1.1; 13.1.3 ДБН 2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій»). 
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3.3.7. Здоров’я населення 

Очікується позитивний влив на населення, пов’язаний з поліпшенням умов 

життя людей, наданням комфортного житла, забезпеченого всіма видами 

інженерного забезпечення, високого рівню працевлаштування.  

Допустимі умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених 

гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану 

організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку 

наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і 

їх потомство в найближчому та віддаленому періоді. 

Очікувані впливи – незначні та в межах допустимого. 

3.3.8. Соціально-економічні умови  

Очікується поліпшення соціально-економічних умов за рахунок 

влаштування об’єктів інфраструктури, комфортабельного житла, створення 

робочих місць, будівництва закладів освіти, торгівлі, об’єктів інженерного 

забезпечення. 

На обласному та державному позитивним фактором є збільшення 

відрахування податків. 

3.4. Оцінка рівнів та інтенсивності чинників впливу на довкілля  

Чинниками, що можуть впливати на фактори довкілля, є: 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  

- здійснення операцій з поводження з відходами;  

- викиди парникових газів;  

- фізичні фактори впливу (шум, вібрація, світлове, теплове та 

електромагнітне забруднення, тощо);  

- використання енергії та ресурсів. 

На фактори довкілля можуть впливати як один або декілька чинників 

впливу, так відсутність цього впливу. Розглядається вплив з точки зору суттєвості, 

а також характеру цього впливу (негативний або позитивний).  

Може здійснюватися прямий або опосередкований вплив на фактори 

довкілля. 

Викиди в атмосферне повітря 

При здійсненні діяльності не передбачається значного негативного впливу 

на атмосферне повітря. 

Очікується, що викиди в атмосферне повітря здійснюватиме прямий вплив 

на такі фактори довкілля: 

- здоров’я населення; 

- стан повітря; 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину, ландшафт,  
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- соціально-економічні умови; 

та опосередкований вплив на: 

- стан землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); 

- стан ґрунтів; 

- стан води. 

Здійснення операцій поводження з відходами 

Всі види відходів, що утворюватимуться в процесі діяльності, будуть 

вивозитися спеціалізованими підприємствами на сортування, зберігання, 

оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження або 

захоронення. Тому чинитимуть незначний негативний вплив на навколишнє 

середовище за місцем діяльності. Передбачено роздільне збирання окремих видів 

відходів 

Очікується, що здійснення операцій поводження з відходами здійснюватиме 

прямий вплив на наступні фактори довкілля: 

- стан ґрунтів; 

- стан води; 

та опосередкований вплив на: 

- кліматичні фактори (викиди парникових газів); 

- здоров’я населення; 

- стан повітря; 

- стан землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину, ландшафт,  

- соціально-економічні умови. 

Акустичний вплив 

На підставі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що 

експлуатація технологічного та інженерного обладнання, транспортних засобів 

при діяльності, з урахуванням найгірших умов одночасної роботи максимально 

можливої кількості техніки і обладнання, чинитиме незначний негативний на 

навколишнє середовище і соціальні умови життєдіяльності людей та їх здоров’я. 

Очікується, що описаний в цьому підпункті фактор впливу (шум) 

здійснюватиме прямий вплив на такі фактори довкілля: 

- здоров’я населення; 

та опосередкований вплив на: 

- соціально-економічні умови. 
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4. Екологічні проблеми, ризики впливу на здоров’я 

населення, територій з природоохоронним статусом 

Вивчення рішень дозволило оцінити можливі шкідливі фактори та чинники 

на довкілля, в т.ч. на водне середовище, повітряне середовище, геологічне 

середовище і ґрунт, клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ, заповідні 

об'єкти, здоров’я населення. 

Аналіз рішень по при впровадженні діяльності дозволив зробити наступні 

висновки, що основні чинники впливу на навколишнє середовище – забруднення 

атмосфери викидами забруднюючих речовин, акустичний вплив, виробничі 

відходи та тверді побутові відходи. 

4.1. Визначення ризиків впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування  

Діяльність людини впливає на екосистему переважно шляхом їх 

безпосередньої руйнації, та в результаті викидів в атмосферу й гідросферу 

забруднюючих речовин, які через атмосферу розносяться на великі відстані та 

потрапляють майже у всі ландшафти.  

Основним завданням на найближчу перспективу є мінімізація підвищення 

рівня антропогенного впливу на довкілля. У зв’язку із цим, використання методик 

розрахунку техногенного навантаження у разі оцінювання екологічних ризиків від 

впровадження в екологічну систему проектованих об’єктів є однією з основних 

задач. 

В цьому розділі розглядаються ризики для здоров’я людей та довкілля під 

час здійснення планованої діяльності. Для визначення вихідних даних для 

розрахунків рівня ризиків була проведена оцінка параметрів викидів в атмосферне 

повітря з джерел, за речовинами, що є основними при реалізації проектних рішень. 

До них відносяться речовини, що утворюються та викидаються під час спалення 

природного газу в системах опалювання та підготовки гарячої води, спалювання 

органічного палива в двигунах внутрішнього згорання, викиди метану під час 

транспортування та розподілу природного газу. Результати проведеної оцінки 

орієнтовано можливих викидів при реалізації діяльності наведені у Додатках. 

Відсутність конкретних проектних рішень та вихідних даних не дає 

можливості проведення уточнених розрахунків. Ці розрахунки підлягають 

уточненню на подальших стадіях проектування та реалізації проектних рішень. 

Оцінка ризиків запланованої діяльності на здоров'я населення за критерієм 

атмосферного повітря розраховувалася за «Методичними рекомендаціям «Оцінка 

ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря» (Наказ 

МОЗ України от 13.04.07р. № 184). В цьому розділі наведені прийняті вихідні дані 

та результати розрахунку неканцерогенного, канцерогенного та соціального 

впливів на здоров’я населення.  
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Оцінка ризиків запланованої діяльності на здоров'я населення за критерієм 

атмосферного повітря розраховувалася за «Методичними рекомендаціям «Оцінка 

ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря», 

затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.07 р. 

№184. 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснюють 

шляхом порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними (референтними) 

рівнями впливу та визначенням коефіцієнта небезпеки: 

HQ = AD/RfD, або HQ = AC/RfC 

де: HQ – коефіцієнт небезпеки; 

AD – середня доза, мг/кг; 

AC – середня концентрація, мг/куб.м; 

RfD – референтна (безпечна) доза, мг/кг; 

RfC – референтна концентрація, мг/куб.м. 

За інгаляційного надходження, якщо цього не потребують спеціальні задачі 

дослідження, немає необхідності розраховувати дозу впливу, а розрахунок 

коефіцієнта небезпеки можна здійснювати за формулою: 

HQ = C /RfC, 

де: HQ – коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини; 

C – рівень впливу і-тої речовини, мг/куб.м; 

RfC – безпечний рівень впливу, мг/куб.м. 

Розрахунок канцерогенного ризику проводять за формулою: 

НІ = E HQ 

де: E – знак суми, 

HQ – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші і хімічних 

речовин, що впливають. 

Поряд з розрахунками індивідуального канцерогенного ризику проводять 

визначення популяційного ризику (PCR), який відображає додаткову (до фонової) 

кількість випадків новоутворень, які можуть виникнути протягом життя внаслідок 

впливу досліджуваного фактора: 

PCR = CR × POP, 

де: CR – індивідуальний канцерогенний ризик; 

POP – кількість популяції, що підпадає під вплив даного фактора, чол. 

При порівняльній характеристиці ризику іноді використовують величину 

популяційного річного ризику (PCRa), що являє собою розраховану кількість 

додаткових випадків раку протягом року:  

PCRa = E (C × UR ) × POP /70, 

де: E – знак суми; 

C – середня річна концентрація і-тої речовини; 

POP – кількість популяції, що зазнає впливу, люд. 
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UR – одиничний ризик протягом життя (70 років). 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох хімічних сполук 

розглядають як адитивний. При аналізі доцільно групувати досліджувані 

канцерогени з урахуванням виду та/або локалізації пухлин. У цьому випадку 

розрахунок сумарних канцерогенних ризиків здійснюють окремо для кожної групи 

(наприклад, для раку легенів, пухлин печінки тощо). 

4.1.1. Оцінка неканцерогенного ризику  

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснюють 

шляхом порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними (референтними) 

рівнями впливу та визначенням коефіцієнта небезпеки. 

Коефіцієнт небезпеки розраховують окремо за умов короткотривалого 

(гострого), підгострого і тривалого впливу хімічної речовини. При цьому період 

осереднення експозиції і відповідних безпечних рівнів впливу має бути 

аналогічним. 

Неканцерогенні ризики діяльності, запланованої за забруднюючими 

речовинами, розраховані в табличній формі: 

Код CAS 

(*групи) 

Найменування речовини Середньорічна 

концентр., 

мг/м3 

Референтна 

концентрація, 

мг/м3 

Коефіцієнт 

небезпеки 

(*індекс 

небезпеки) HQ 

*100 Група впливу на органи 

дихання (10102-44-0) 

- - *0,275 

*33 Група сумації №33  

(10102-44-0) 

- - *0,275 

*31 Група сумації №31  

(10102-44-0) 

- - *0,275 

*25 Група сумації №25 

(10102-44-0) 

- - *0,275 

10102-44-

0 

Азоту діоксид 0,011 0,04 0,275 

 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів: ризик шкідливих ефектів вкрай 

малий. 

4.1.2. Оцінка канцерогенного ризику  

Канцерогенний ризик діяльності, запланованої за забруднюючими 

речовинами, розрахований в табличній формі: 

Код 

CAS 

(*групи) 

Найменування 

речовини 

Середньорічна 

концентрація, 

мг/м3 

Фактор 

канцерогенного 

потенціалу (SF), 

мг/(кг×доба) 

Одиничний 

ризик UR, 

мг/м3 

Індивідуальний 

канцерогенний 

ризик (ККД) 

50-32-8 Бенз(а)пірен 0,00000001 3,1000 0,0022 0,000000001 
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Ризик розвитку канцерогенних ефектів: ризик шкідливих ефектів 

мінімальний. 

4.1.3. Оцінка соціального ризику діяльності 

Разом з розрахунками індивідуального канцерогенного ризику проводять 

визначення популяційного ризику (PCR), який відображає додаткову (до фонової) 

кількість випадків новоутворень, які можуть виникнути протягом життя внаслідок 

впливу досліджуваного фактора. 

Оцінка ризиків запланованої діяльності на здоров'я населення за критерієм 

атмосферного повітря розраховувалася за «Методичними рекомендаціям «Оцінка 

ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря» (Наказ 

МОЗ України от 13.04.07р. № 184). В цьому розділі наведені прийняті вихідні дані 

та результати розрахунку соціального впливу на здоров’я населення. 

Вихідні дані для розрахунку: 

Площа, віднесена під об’єкт: 0,0251 км2. 

Площа об’єкту з зоною впливу: 0,0251 км2. 

Уразливість території від прояву забруднення: 1,0. 

Кількість населення району – 259000 осіб  

Середня тривалість життя: 70. 

Орієнтована кількість додаткових робочих місць: 300 

Результати розрахунку: 

Ризик протягом життя: 0,0000000002. 

Рівень соціального ризику: прийнятний. 

Впровадження планованої діяльності не завдаватиме негативного впливу на 

стан здоров'я людей, в тому числі не збільшить соціальний ризик. 

Планована діяльність не завдаватиме негативного впливу на стан здоров'я 

людей, в тому числі не призведе до небезпечного ризику розвитку неканцерогених 

і канцерогенних ефектів, не збільшить соціальний ризик. 

4.2. Визначення ризиків впливу на довкілля, територій з 

природоохоронним статусом  

Основна мета оцінювання техногенного навантаження полягає у 

накопиченні, систематизуванні та аналізуванні інформації про кількісний характер 

взаємовідносин між об’єктом та навколишнім середовищем з метою отримання 

таких результатів:  

- оцінок якості складових довкілля;  

- виявлення причин негативних порушень у навколишньому середовищі, 

встановлення джерел та факторів негативного зовнішнього впливу; 

- прогнозування допустимості змінювання навантаження в цілому для 

навколишнього середовища;  
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- встановлення найбільш небезпечних впливів та порівняння внеску тих чи 

інших видів впливів.  

Для оцінювання внеску тих чи інших факторів впливів на довкілля існують 

нормативні методики, найбільш простою та поширеною на стадії проектування 

об’єкту є методика порівняння отриманих кількісних оцінок із затвердженими 

нормативами (методика оцінювання впливів на навколишнє середовище). 

Сьогодні процедури по оцінюванню впливів на навколишнє середовище 

щодо забруднення атмосферного повітря, води, ґрунти закінчуються, як правило, 

формальним зіставленням розрахункових концентрацій забруднюючих речовин із 

установленими нормативними значеннями, частіше – гранично припустимими 

концентраціями за наступними методиками: 

Методичні вказівки «Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в 

атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів», затверджені 

МОЗ України, Наказ від 28.04.2004 р. № 226; 

«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» 

(СаНПіН №4630 – 88), затверджені Приказом Министерства здравоохранения 

СССР от 04.07.1988 г. №4630-88; 

«Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы 

химическими веществами» (СаНПіН №4266 – 87), затверджені Приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 13.03.1987 г. №4266 – 87 

- після чого робиться висновок про прийнятність того або іншого проекту 

щодо впливу на навколишнє середовище.  

Для практичного оцінювання техногенного навантаження на стадії 

проектування використана методика інтегрального критерію (формалізованого 

показника), що узагальнює ширші групи показників та дає змогу кількісно оцінити 

впливи досліджуваного об’єкту на етапі проектування та в подальшому приймати 

рішення щодо прийнятності впровадження такого об’єкту в екосистему. Вказана 

методика та програмний комплекс «RISK_OVNS», що розроблена на кафедрі 

кібернетики ХТІ Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»» групою авторів: зав. кафедри 

КХТП КПІ, к.т.н. Т.В. Бойко та доцентом КХТП КПІ, к.т.н. А.О. Абрамовою, та 

надана ПП НВПО «Еко Консалт Груп» для впровадження у дослідно-промислову 

експлуатацію. 

Колективом авторів в складі зав. кафедри КХТП КПІ, к.т.н. Т.В. Бойко та 

доцента КХТП КПІ, к.т.н. А.О. Абрамової розроблено методику розрахунку 

техногенного навантаження, у якості інтегрального критерію обрано екологічний 

ризик, що визначається шляхом розрахунку індексних оцінок екологічної 

небезпечності об’єктів. Запропоновані індексні оцінки розраховуються за 

допомогою функції бажаності Харрінгтона на основі нормативних показників. 

В загальному вигляді уніфікований індекс оцінювання рівня екологічної 
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небезпечності має вигляд: 

Ii = 1 – di = 1 – e-(e
іу'
),  

де:  

Іі – індекс оцінювання рівня екологічної небезпечності об’єкту i-го виду 

впливу на довкілля, безрозмірний;  

di – функція бажаності i-го виду впливу на складову довкілля, безрозмірний;  

е – експонента;  

y'i – кількісний показник, який враховує особливості об’єкта за i-им видом 

впливу (хімічний, фізичний) на складові довкілля, що пов’язаний із кількісним 

показником Пі (визначається згідно з нормами України) та значеннями 

максимального Пmax (граничне значення допустимого впливу на довкілля) і 

мінімального Пmiн (граничне значення недопустимого впливу на довкілля) значень 

показників із всієї сукупності специфічних забруднювальних речовин і 

визначається за формулою: 

у'і = )ПП(

)ПП(П2

мінмах

мінмахі





  

Таким чином, за цією формулою розраховують специфічні для об’єкта 

значення y'i. 

З метою розрахунку техногенного навантаження на екологічну систему 

розроблено індекси оцінювання рівня екологічної небезпечності хімічного та 

фізичного впливу проектованого об’єкту на довкілля.  

Індекси оцінювання рівня екологічної небезпечності хімічного впливу 

проектованих об’єктів 

Складова навколишнього 

природного середовища 

Математична залежність 

для визначення індексу 

Умовні позначення 

Атмосферне повітря (і=1)  

Ii = 1 – e-(e
)1КП25,0( 

) 

КПі – кратність 

перевищення 

нормативного 

забруднення, 

безрозмірний; КПmax=0; 

КПmin=8 

Поверхневі води (і=2)  

Ii = 1 – e-(e
)33,1І33,0( Е 

) 

ІE – інтегральний 

екологічний індекс, 

безрозмірний; ІЕmax=1; 

ІЕmin=7 

Ґрунти (і=3)  

Ii = 1 – e-(e
)1Z016,0( С 
) 

ZС – сумарний показник 

забруднення ґрунтів, 

безрозмірний; ZСmax=0; 

ZСmin=128 
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Індекси оцінювання рівня екологічної небезпечності фізичних впливів 

проектованих об’єктів 

Параметри впливу Математична залежність 

для визначення індексу 

Умовні позначення 

Шум (і=4)  

Ii = 1 – e-(e
)1L25,0( A 
) 

LA − рівень шуму, дБА; 

LAmax=0, LAmin=80 

Інфразвук (і=5)  

Ii = 1 – e-(e
)1L1,0( 

) 

ΔL – рівень звукового 

тиску, дБ; ΔLmax=0, 

ΔLmin=20 

Ультразвук (і=6)  

Ii = 1 – e-(e
)1gL1,0( 

) 

Lνg – логарифмічний 

рівень віброшвидкості, 

м/с2; Lνgmax=0, 

Lνgmin=110 

Електромагнітні впливи 

(i=7) 

 

Ii = 1 – e-(e
)1Wгг2( 

) 

Wгд – гранично 

допустима величина 

щільності потоку енергії, 

Вт/м2; Wгдmax=0, Wгдmin=1 

Вібраційні впливи (i=8)  

Ii = 1 – e-(e
)1L018,0( 
) 

Lv – логарифмічні рівні 

віброшвид- кості у 

м/с∙10-2; Lvmin=0, 

Lvmax=112 

 

Радіаційні впливи (i=9)  

Ii = 1 – e-(e
)1Аеф0015,0( 

) 

Аеф − ефективна сумарна 

питома активність 

природних радіонуклідів, 

Бк∙кг-1; Аефmin=0, 

Аефmax=1350 
 

На підставі значень індексів пропонується встановлювати рівень впливів на 

складові НС, проводити оцінювання категорії небезпечності об'єкту за допомогою 

розроблених шкал оцінювання впливу на довкілля з боку проектованих об’єктів:  

Інтервал зміни значень 

індексу 

Рівень впливу Найменування категорії 

небезпечності об'єкта 

Атмосферне повітря 

0 < І1 ≤ 0,37 Допустимий Безпечний 

0,37 < І1 ≤ 0,45 Умовно-допустимий Малонебезпечний 

0,45 < І1 ≤ 0,66 Недопустимий Середньої небезпеки 

0,66 < І1 ≤ 0,93 Недопустимий Небезпечний 

0,93 < І1 ≤ 1,0 Недопустимий Особливо небезпечний 

Поверхневі води 

0 < І2 ≤ 0,35 Допустимий Повністю безпечний 

0,35 < І2 ≤ 0,45 Допустимий Безпечний 

0,45 < І2 ≤ 0,60 Допустимий Безпечний 

0,60 < І2 ≤ 0,69 Умовно-допустимий Помірно небезпечний 

0,69 < І2 ≤ 0,80 Недопустимий Середньої небезпеки 

0,80 < І2 ≤ 0,90 Недопустимий Небезпечний 
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0,90 < І2 ≤ 0,91 Недопустимий Особливо небезпечний 

0,91 < І2 ≤ 1,0 Недопустимий Надзвичайно 

небезпечний 

Ґрунти 

0 < І3 ≤ 0,37 Допустимий Безпечний 

0,37 < І3 ≤ 0,45 Умовно-допустимий Середньої небезпеки 

0,45 < І3 ≤ 0,93 Недопустимий Небезпечний 

0,93 < І3 ≤ 1,0 Недопустимий Надзвичайно 

небезпечний 

 

Для узагальнення оцінювання впливів на довкілля розроблено індекс 

екологічної небезпечності проектованого об’єкту: 

I = max {I1,…Ii,…In}, 

де: I – індекс екологічної небезпечності проектованого об’єкту;  

Ii – індекси оцінювання рівня екологічної небезпечності і-го впливу 

(фізичний, хімічний) на складові довкілля проектованим об’єктом. 

Із врахуванням накопиченого досвіду, розроблених методик й умов 

мінімальної необхідності, запропонований алгоритм оцінювання екологічного 

ризику з метою оцінювання техногенного навантаження від впровадження 

проектованого об'єкту:  

- на основі передпроектних досліджень, технологічного проекту та 

відповідно до діючих нормативних документів розраховуються кількісні 

показники оцінювання хімічних впливів на складові довкілля (атмосферне повітря, 

поверхневі води, ґрунти) та фізичних впливів; 

- значення кількісних показників оцінювання впливів на складові 

довкілля перераховують в індекси;  

- за значенням індексу приймається рішення щодо прийнятності 

проектного рішення за певною складовою довкілля, або його доопрацюванню, або 

відхиленню цього проекту; за умови прийнятності проекту для кожної складової 

та довкілля в цілому розраховується екологічний ризик та визначається його 

рівень;  

- по значенню екологічного ризику встановлюється рівень техногенного 

навантаження даного об’єкту на екологічну систему.  

Згідно зі специфікою прояву небезпек на етапі проектування об’єктів, 

запропоновані математичні залежності оцінювання екологічного ризику 

проектованого об’єкту. Для розрахунку такого екологічного ризику модифіковано 

метод «індекс – ризик» у напрямку встановлення функціональної залежності між 

розробленою системою індексів та нормованими рівнями екологічного ризику у 

ймовірнісному вигляді із використанням методів нелінійної регресії.  

Розроблені математичні залежності визначення екологічного ризику надано 

у таблиці. 
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Екологічні 

ризики 

Математична 

залежність 

Вихідна інформація 

Загальний 

екологічний 

ризик 

RE = 


m

1i

ir  

Екологічні 

ризики від 

хімічного та 

фізичного 

впливів 

ri = ai × eb i  × I i  а, b – розрахункові константи, які пов’язані з 

специфікою складової НС: а1 = 0,817×10-9, b1 = 3,29 

(атмосферне повітря); b4 = -11,05 шум); а5 = 3×10-10, 

b5 = 2,67 (інфразвук); а6 = 1×10-9 b7-14 = 0,725 (для 

електромагнітний та вібраційний вплив). 

 

Проведення оцінювання рівня екологічного ризику та техногенного 

навантаження здійснюється відповідно до запропонованої шкали, що враховує 

встановлені нормативні рівні ризиків для України. 

На основі встановлених рівнів екологічного ризику та техногенного 

навантаження приймається рішення щодо прийнятності впровадження об’єкту в 

екологічну систему. Отже, запропоновано методику оцінювання техногенного 

навантаження шляхом визначення екологічного ризику впровадження об’єкту в 

екологічну систему, що базується на розрахунку індексів оцінювання рівня 

екологічної небезпечності проектованого об’єкту. Встановлення рівня 

екологічного ризику дозволяє здійснювати контроль рівня техногенного 

навантаження та орієнтуватися не тільки на шкоду здоров'ю людини, але й на інші 

«відповідні реакції» довкілля. 

В цій роботі оцінювалися рівні ризику для факторів довкілля, для яких 

значимість впливу визначена як низька або середня – атмосферного повітря.  

Рівень ризику на ґрунти не оцінювався, оскільки вплив на нього в ході 

здійснення планованої діяльності при забезпеченні усіх заходів безпеки є вкрай 

низьким або відсутнім.  

Результати розрахунку, виконаного за допомогою програмного комплексу 

RISK_OVNS, зведені в таблиці: 

№ Фактор довкілля Індекс 

впливу 

Рівень 

впливу 

Ризик Рівень 

ризику 

1 Атмосферне повітря 0,03300 Умовно-

допустимий 

0,052×10-8 Прийнятний 

Узагальнена оцінка екологічної безпеки 

Індекс екологічної небезпечності 0,033×10-8 Умовно-допустимий 

Значення екологічного ризику 0,052×10-8 Прийнятний 

4.3. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей розвитку, та загроз 

(SWOT-аналіз) 

Був виконаний SWOT-аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, 

слабких сторін та загроз реалізації проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та 
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залізничної колії в м. Одесі, який розглядається у даних матеріалах СЕО.  

Сильні сторони (S – strengths) – аналіз внутрішніх можливостей, які є 

притаманні громаді та належного від їх використання сприятимуть розвитку 

(потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший 

розвиток 

Слабкі сторони (W – weaknesses) – аналіз внутрішніх чинників, які є 

слабкою ланкою громади, якщо їх не усунути, вони будуть перешкоджати її 

розвитку (потрібно мінімізувати їх вплив); 

Можливості (O – opportunities) – аналіз зовнішніх факторів, які 

безпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які можна 

розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів, можуть 

використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства; 

Загрози (T – threats) – це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які 

під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення 

стану організації на шляху до виконання своїх планів. 

SWOT-аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Наявність висококваліфікованої робочої 

сили. 

2. Позитивна міграційна динаміка. 

3. Наявність інженерних комунікацій 

(електрика, газ та зв'язок, в тому числі 

мобільний та інтернет). 

4. Розроблені та впровадженні проекти 

місцевого економічного розвитку та розбудови 

інфраструктури за рахунок бюджетних коштів 

та інвестицій. 

5. Вигідне положення відносно центру міста. 

6. Наявність системи організованого вивозу 

ТПВ. 

7. Наявність мережі вищих навчальних 

закладів. 

8. Проходження вулиць загальноміського 

значення біля території. 

9. Наявність об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності, що можуть бути 

передані в оренду чи придбані у власність 

через відкриті торги, аукціони. 

10. Розвинена мережа торгівельних 

підприємств та підприємств громадського 

харчування. 

11. Наявність водовідведення та госппобутової 

та зливової каналізаційних систем. 

12. М’який помірно континентальний клімат 

13. Лібералізація інвестиційного 

законодавства в Україні та асоціація з ЄС 

зумовлюють можливості щодо залучення 

1. Збільшення кількості утворюваних відходів. 

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря. 

3. Збільшення навантаження на інженерні 

мережі 

4. Зниження добробуту населення. 

5. Нестача зелених насаджень. 

6. Інтенсифікація руху транспортних засобів 

7. Недостатній рівень охорони правопорядку. 

8. Заповільнення росту економічний рівня 

країни. 

9. Відсутність дешевих фінансово-кредитних 

ресурсів для покупки житла. 

10. Обмеженість територій, сприятливих для 

забудови. 

11. Розтягнутість міста та відповідно 

інфраструктури і комунікацій через 

розташування міста переважно вздовж моря 

по вісі «Південь-Північ». 

12. Непопулярність здорового способу життя 

серед населення. 

13. Відсутність дешевих фінансово-кредитних 

ресурсів для покупки житла. 
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інвестицій. 

14. Активна громадська діяльність. 

Можливості Загрози 
1. Зростання економіки та інфраструктури 

2. Поліпшення соціально-економічного стану 

регіону. 

3. Сприяння залученню фінансів для 

соціального розвитку. 

4. Сприяння використанню альтернативних 

джерел енергії (вітрова та сонячна). 

5. Розвиток сучасних засобів зв’язку. 

6. Децентралізація та реформа державного 

управління. 

7. Дерегуляція та реформа підприємництва. 

8. Податкова реформа. 

9. Антикорупційна реформа. 

10. Підвищення освітнього рівню населення. 

11. Вигідне географічне положення на 

узбережжі Чорного моря, наявність 

прибережної смуги для відпочинку та розваг. 

1. Погіршення екологічної ситуації. 

2. Військові дії на Сході України. 

3. Нестабільна соціально-економічна та 

політична ситуація в країні. 

4. Подальше підвищення цін на енергоносії. 

5. Нестабільність національної валюти та 

інфляція. 

6. Високі процентні ставки при отриманні 

кредитів для бізнесу та фінансової підтримки 

підприємництва. 

7. Висока щільність населення. 

8. Зниження якості середовища внаслідок 

помилок просторової організації території. 

9. Збільшення акустичного навантаження на 

житлову зону. 

10. Збільшення техногенного навантаження на 

екосистеми прибережних зон та моря. 

11. Збільшення частоти катастроф природного 

характеру через глобальні зміни клімату. 

12. Трудова міграція молоді та економічно 

активного, працездатного населення 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, шляхи їх 

врахування 

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а саме: ст. 3 «Основні принципи 

охорони навколишнього природного середовища».  

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд 

зобов’язань: 

№ 

п/п 

Принцип охорони 

довкілля 

Зобов’язання Шлях досягнення 

1 Пріоритетність вимог 

екологічної безпеки, 

обов'язковість 

додержання 

екологічних 

стандартів,  

нормативів та лімітів 

використання 

природних ресурсів 

Створення умов для 

забезпечення 

нормальних умов 

життя людей та 

стану довкілля 

Забезпечення допустимих 

рівнів концентрацій 

забруднюючих речовин у 

повітрі та шумового режиму 

Забезпечення достатньої 

інсоляції території і приміщень 

проектованої будівлі 

Вертикальне планування 

території, забезпечує 

поверхневий стік дощових і 

талих вод 

Своєчасний ремонт дорожніх 

покриттів 

Догляд та очищення території 

2 Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Нормування впливу 

планової діяльності 

на навколишнє 

природне середовище 

Отримання дозволів та 

технічних умов, містобудівних 

умов та обмежень 

Екологічна освіта Відповідальність у справі 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Високий рівень 

благоустрою 

Максимальне озеленення всієї 

території  

3 Планова діяльність 

не передбачає 

суттєве вилучення 

будь-якого 

невідновного 

ресурсу 

Використання 

можливостей 

факторів позитивного 

впливу на охорону 

довкілля 

Використання отриманих 

висновків моніторингу та 

комплексу охоронних заходів 

об'єкту  

Здійснення 

рекультивації 

порушених ділянок 

землі 

Відновлювати рослинний шар в 

процесі реконструкції при 

проведенні виробок (котлованів 

і траншей) 

4 Проектне 

спрямування на 

збереження 

Оцінка ступеню 

антропогенної 

змінності територій, 

Забезпечення рівномірного 

розподілу забудованих і 

відкритих озеленених територій 
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Проектом детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, 

вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі 

прийняті наступні планувальні обмеження: 

1. Санітарно-захисні зони і охоронні зони від об’єктів, які є джерелами 

виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

просторової та 

видової 

різноманітності і 

цілісності природних 

об'єктів і комплексів 

сукупної дії факторів, 

що негативно 

впливають на 

екологічну 

обстановку 

Створення 

упорядкованої 

території з високим 

санітарним станом 

Максимально можливе 

збереження існуючого рельєфу 

5 Узгодження 

екологічних, 

економічних та 

соціальних інтересів 

суспільства на основі 

поєднання 

міждисциплінарних 

знань екологічних, 

соціальних, 

природничих і 

технічних наук та 

прогнозування стану 

навколишнього 

природного 

середовища 

Гласність і 

демократизм при 

прийнятті рішень, 

реалізація яких 

впливає на стан 

навколишнього 

природного 

середовища, 

формування у 

населення 

екологічного 

світогляду 

Оприлюднення та забезпечення 

загальної доступності матеріалів 

детального плану території та 

самого звіту СЕО відповідно до 

вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» 

6 Компенсація шкоди, 

заподіяної 

порушенням 

законодавства про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища 

Компенсація шкоди, 

заподіяної довкіллю 

при проведенні 

будівельно-

монтажних робіт та 

реконструкцій 

Здійснення компенсаційних 

платежів  

Сплата екологічних 

податків  

Здійснення компенсаційних 

платежів за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

Сплата компенсаційних 

платежів за перевищення 

нормативних значень викидів 

забруднюючих речовин 
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ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих 

випромінювань 

Промислові та комунально-складські об’єкти, що мають санітарно-захисні 

зони на території розробки ДПТ відсутні. 

Об’єкти, що надають шкідливого впливу на людей або перевищують ГДК 

шкідливих речовин, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 

вібрації, ультразвукових хвиль, іонізуючих випромінювань на даній території 

відсутні. 

На межі розроблення ДПТ об’єктом небезпеки є безпосередньо залізнична 

колія в місті Одеса та на межах розробки ДПТ пішохідний та автомобільний мости 

через залізничну колію, що регламентуються спеціальним законодавством. 

Охоронна зона від ТП складає 3,0 м. Відстань від ТП складають: 10 м до 

вікон житлових і громадських будівель; 25 м до лікувальних і 15 м до оздоровчих 

закладів. 

Охоронна зона ГРП (ШРП) складає в залежності від тиску газу на вході – 10 

- 15м. 

Відстань від об’єктів інфраструктури 

Існуючі 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.);  

15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.);  

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 

Прогнозовані 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.); 

15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.); 

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 
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2. Зони санітарної охорони і відстані від підземних та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів 

оздоровчого призначення 

У межах території розробки ДПТ відсутні підземні та відкриті джерела 

водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди. 

3. Зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населеного пункту 

Територія розробки ДПТ входить до меж комплексної охоронної зони 

окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, визначених 

науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон 

охорони. Визначення меж історичних ареалів  м. Одеса», затвердженою наказом 

Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Територія  ДПТ, розташована в межах Комплексні охоронні зони окремих 

груп пам’яток – в межах зони археологічного культурного шару (об’єкта 

археологічної спадщини) – Античне поселення «Молдаванка», IV-III ст. до н.е. 

(рішення про перебування під охороною держави виконавчого комітету Одеської 

обласної ради народних депутатів від 25.12.1984 р. № 652).  

В межах зони впливу ДПТ наявна пам’ятка культурної спадщини – пам’ятка 

архітектури Дюковський сад (зона охоронюваного ландшафту) яка потребує 

встановлення  охоронної зони, яка повинна бути визначена науковою 

документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням фахівця 

з сертифікатом та затвердженої відповідним порядком. У разі відсутності 

розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони окремих 

пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 5.4.5 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 та 

п. 13.1.4 ДБН 2.2-12:2019 у будь-якому разі найменшим віддаленням границі 

охоронної зони від пам’яток культурної спадщини слід вважати 50,0 метрів. Для 

пам’яток археології та об’єктів археологічної спадщини – 50,0-500,0 метрів.  

Режими використання Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток та 

зони охорони археологічного культурного шару (об’єкту археологічної спадщини) 

також визначені науковою документацією, затвердженою наказом Міністерства 

культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Додатково на виконання режиму використання Комплексні охоронні зони 

окремих груп пам’яток та зони охорони археологічного культурного шару 

необхідно користуватися документацією історико-архітектурного опорного плану 

м. Одеса, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 

20.06.2008 № 728/0/16-08. (Розділи: ІІ. Охоронні зони окремо розташованих 

пам’яток та комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток; V. Зони охорони 

археологічного культурного шару (об’єктів археологічної спадщини). 

Так як ДПТ, що розробляється, розташований на території історичного міста 

Одеса, занесеного до Списку історичних населених місць України (згідно 
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Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878), та в межах 

багатьох пам’яткоохоронних зон (охорони археологічного культурного шару, 

території пам’ятки археології тощо), згідно вимог пункту 13.1.8 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», на територіях зон охорони археологічного 

культурного шару існує необхідність проведення археологічних досліджень з 

обов’язковою умовою проведення наукової фіксації усіх етапів дослідження і всіх 

виявлених знахідок та інших матеріальних залишків. 

Згідно статті 7 «Повноваження органів охорони культурної спадщини» 

(абзацу 7) Закону України «Про охорону археологічної спадщини» погодження 

програм та проектів містобудівних, шляхових, земляних робіт,виконання яких 

може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій  і зон 

охорони, з урахуванням експертного висновку за результатами наукової 

археологічної експертизи зазначених проектів належить до повноважень органу 

виконавчої влади обласної державної адміністрації ради. 

Згідно статті 12 (абзацу 5) Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини» Інститут археології Національної академії наук України є державною 

науковою установою у сфері дослідження археологічної спадщини, що відповідно 

до законодавства здійснює наукову археологічну експертизу програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, 

шляхових, земляних робіт, виконання яких може негативно позначитися на стані 

об’єктів археологічної спадщини, їх територій та зон охорони. 

Згідно статті 35 «Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, 

інших земляних робіт» Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території 

пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних 

ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, 

що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюються за дозволом 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони культурної спадщини, що видається виконавцю робіт – фізичній особі, і 

за мови реєстрації цього дозволу у відповідному органі охорони культурної 

спадщини. 

Згідно статті 32 пункту 4 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони 

пам’яток, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, 

будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини. 

Згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини", та ст. 19 

Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення 

будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або історичного 

характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і 
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протягом однієї доби повідомити про знахідку відповідний державний орган 

охорони об’єктів культурної спадщини.  

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів 

за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно виявлених 

об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу 

відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним 

науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, у тому числі 

тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються 

органами охорони культурної спадщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», 

юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Згідно зі ст. 53 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини землі, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини, належать до земель історико-культурного призначення і включаються 

до проектно-планувальної та містобудівної документації.  

Згідно вимог розділу 6 ДБН Б.1.1-14:2012 в рамках проектної розробки, 

землі, розташовані під об’єктами культурної спадщини на території зони впливу 

ДПТ, пропонується вважати землями історико-культурного призначення,межі 

яких визначені у встановленому порядку, повинні міститися у Державному 

земельному кадастрі. 

4. Зони охорони природного заповідного фонду 

У межах розробки ДПТ відсутні об’єкти природного заповідного фонду. 

5. Прибережні захисні смуги, водоохоронні зони 

Ділянка розроблюваного ДПТ не входить в прибережну захисну смугу 

Чорного моря та лиманів. 

6. Інші охоронні зони (близько особливо цінних природних об’єктів, 

гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів 

транспорту)  

На межі розроблення ДПТ присутня залізнична колія в місті Одеса та на 

межах розробки ДПТ знаходиться пішохідний та автомобільний мости через 

залізничну колію. 

На розглянутій території присутня лінія високовольтної електропередачі із 

відповідною СЗЗ, що відображена  в положеннях Генерального плану м. Одеса. 

На території відсутні особливо цінні природні об’єкти, гідрометеорологічні 

станції. 
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Охоронні зони трансформаторних підстанцій складають 3 м. 

Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2х1000 кВА і розподільні 

пункти напругою до 20 кВ розміщені закритими, розміщені на відстані від вікон 

житлових і громадських будівель не менше 10м. 

Санітарно-захисні зони трансформаторних підстанцій напругою 330 кВ і 

вище, визначаються за результатами вимірів. 

Санітарно-захисні зони від котелень визначаються, у відповідності з 

діючими санітарними нормами. 

Ширина санітарних розривів і захисних смуг газопроводів середнього тиску 

становить 4м, напірних мереж - 5м, не напірних – 3м. 

7. Зони особливого режиму: використання земель навколо військових 

об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань у прикордонній 

смузі. 

У межах розробки ДПТ землі навколо військових об’єктів Збройних Сил 

України та інших озброєних формувань у прикордонній смузі, відсутні.   

Межі червоних ліній вулиць 

Затвердженим Планом зонування території м. Одеси встановлена ширина 

вул. М. Грушевського у червоних лініях – 49,6 метра, вул. Балківська – 49,4 метра, 

вул. Розкидайлівська – 9,8 метра.  

існуючі 

Ширина вулиць у межах червоних ліній становила: 

- вул. М. Грушевського – 49,63 м; 

- вул. Балківська – 49,44 м; 

- вул. Розкидайлівська – 9,87 м; 

прогнозовані 

Ширина вулиць у межах червоних лінії вулиць становить:  

- вул. М. Грушевського – 49,63 м; 

- вул. Балківська – 49,44 м; 

- вул. Розкидайлівська – 10,5 м; 

Гранично допустима висота будівель 

У межах розробки ДПТ висота будівель обмежена відповідно умов зони 

регулювання забудови Центрального історичного ареалу міста Одеси. Режим 

використання зон охорони пам’яток та висота споруд нового будівництва 

визначається затвердженою науковою документацією та повинна буди не вище 

18,5 м.  

У зазначених межах документація розробляється з урахуванням вимог ДБН 

В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки». 

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 

Максимально допустимий відсоток забудови не регламентується.  

Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 
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Максимально допустима щільність населення не регламентується.  

Відступ до меж червоних ліній регулювання забудови 

Мінімальний відступ до меж червоних ліній регулювання забудови для 

громадських будівель – по межі червоної лінії. 

Мінімальний відступ від житлових будинків до червоних ліній вулиць: 

магістральних – не менше 6,0 м, а житлових – 3,0 м. 

Мінімально допустимі відстані до існуючих будівель і споруд 

У відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН 1.1-

12:2014. 
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

На підставі оцінювання ймовірних впливів на компоненти довкілля 

(атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, ґрунти, кліматичні фактори та 

рівні шумового, теплового, вібраційного забруднення та здоров’я населення) 

сукупний вплив від реалізації заходів передбачених проектом є несуттєвим та 

екологічно допустимим. 

Головною складовою екологічного аналізу планованої діяльності є 

визначення типів впливу на навколишнє середовище та оцінка екологічних 

наслідків при її впровадженні. Для оцінки впливу планованої діяльності на 

навколишнє середовище необхідно усвідомлювати, що фактори проекту можуть 

стримувати або посилювати один одного, мати короткотерміновий або 

довгостроковий, стратегічний або локальний, первинний або вторинний, 

безпосередній або опосередкований вплив.  

Вплив людини на природу характеризується поняттям «антропогенне 

навантаження». Це величина прямого або опосередкованого впливу на природне 

середовище в цілому або на її окремі компоненти, в першу чергу, шляхом її 

забруднення.  

Забруднення природного середовища – це надходження в природне 

середовище абсолютно нових або відомих (твердих, рідких, газоподібних) 

речовин, біологічних агентів, різних видів енергії в кількостях і концентраціях або 

рівнів фізичних факторів, що перевищують природний для живих організмів 

рівень. 

За походженням розрізняють природне і антропогенне забруднення. 

Природне забруднення – це забруднення навколишнього середовища, що 

виникає без участі людини або як результат його віддаленого непрямого впливу на 

природу. Основні джерела природного забруднення – стихійні, катастрофічні 

природні процеси: виверження вулканів, повені, торнадо, цунамі, селі, пожежі і 

т.д. 

Антропогенне забруднення – будь-яке забруднення, викликане діяльністю 

людини. 

За об'єктами забруднення розрізняють: забруднення вод, атмосфери, ґрунту, 

ландшафту. 

За тривалістю і масштабом поширення розрізняють забруднення тимчасове і 

постійне; точкове, локальне, регіональне, транскордонне та глобальне. 

За джерелами та видами забруднювачів розрізняють фізичне, хімічне, 

біологічне, біотичне, механічне забруднення.  

Фізичне забруднення – це забруднення, що характеризується відхиленнями 

від норми її температурно-енергетичних, хвильових, радіаційних та інших 
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фізичних властивостей. Цей вид забруднення може проявлятися в різних формах, а 

саме: 

• теплове (термальне) забруднення характеризується періодичним або 

тривалим підвищенням температури середовища вище за природний рівень. 

Характерне для повітряного і водного середовищ (в результаті викидів (скидів) 

нагрітих газів і відпрацьованих вод); 

• світлове забруднення пов'язане з періодичним або тривалим перевищенням 

рівня природної освітленості місцевості за рахунок використання джерел 

штучного освітлення. Характерне для індустріальних центрів, великих міст, 

агломерацій. Ця форма самостійно або в поєднанні з іншими формами 

забруднення здатна приводити до аномалій у розвитку живих організмів, стати 

причиною їх міграції; 

• шумове забруднення характеризується перевищенням рівня природного 

шумового фону. Основне його джерело – технічні пристрої, транспорт і т.д. 

Особливо характерне для міст, околиць аеродромів, промислових об'єктів. 

Призводить до стомлюваності людини, стресових станів, розвитку нервово-

психічних захворювань. При досягненні рівня шуму 90 децибел можлива втрата 

слуху. Навіть відносно невисоке, але тривале шумове забруднення природних 

екосистем веде до їх зміни (переселенню окремих видів, порушенню процесів 

відтворення і т.д.); 

• радіоактивне забруднення пов'язане з перевищенням природного 

радіаційного фону і рівня вмісту в природному середовищі радіоактивних 

елементів і речовин (одночасно може розглядатися і як хімічне забруднення). 

Основними джерелами є ядерні установки (особливо під час їх випробувань, в 

результаті аварій). Є особливо небезпечним забрудненням для людини, тварин і 

рослин внаслідок негативного впливу підвищених доз радіації на генетичний 

апарат і біологічні структури організмів; 

• електромагнітне забруднення – форма фізичного забруднення 

навколишнього середовища, пов'язана зі зміною її природних електромагнітних 

властивостей. Основні джерела – лінії електропередач (ЛЕП), теле- і 

радіоустановки та ін. Відноситься до особливо небезпечних забруднень, оскільки 

здатне індукувати порушення в тонких біологічних структурах живих організмів. 

Крім того, призводить до геофізичних аномалій. 

6.1. Якісна оцінка можливого впливу на довкілля як результат 

прямого впливу на нього в результаті забруднення  

В рамках оцінки антропогенного впливу на довкілля після реалізації 

проекту, що розглядається, були визначені об’єкти та чинники, вплив шляхом 

забруднення на які можливий під час здійснення технологічних операцій з 

експлуатації об’єкту, а також виникнення сторонніх факторів, що спричинить 

планована діяльність.  
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До них відносяться зростання інтенсивності дорожнього руху, що саме по 

собі не є видом планованої діяльності суб’єкту господарювання, але призведе до 

збільшення впливу цих чинників на довкілля опосередковано. 

Об’єктами та чинниками, на які може чинитися вплив, що визначені в 

процедурі оцінки, є: 

- людина; 

- фізичні та хімічні об’єкти; 

- вірогідність виникнення чи інтенсифікації негативних процесів;  

- територія в цілому як сукупність її компонентів; 

- біологічні об’єкти; 

- споживання енергії та води; 

- соціальні аспекти. 

Якісна оцінка антропогенного впливу на визначенні об’єкти та чинники 

шляхом забруднення здійснена методом простих матриць та зведена в таблицю, де 

встановлено такі умовні позначення: 

 Вплив відсутній взагалі або незначний 

 Вплив прийнятний 

 Вплив суттєвий 

 

Аналіз отриманих даних свідчить, що найбільший вплив на складові 

довкілля через їх забруднення здійснюється саме на людину, фізичні, хімічні та 

біологічні об’єкти: 
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Ерозія          

Ущільнення та осідання          

Ступінь стійкості (оповзні, обвали)          

Напруженість та розтяжіння (землетруси)          
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Місця видобутку корисних копалин          
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Створення робочих місць          
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Створення умов для дозвілля та відпочинку          

Розвиток спорту           
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6.2. Кількісна оцінка впливів на довкілля планованої діяльності з 

урахуванням їх характеристик  

З метою отримання кількісних характеристик будь-яких впливів на об’єкти 

довкілля, що здійснюються на усіх етапах планованої діяльності, був 

використаний метод модифікованої складної матриці, який розробив на початку 

70-х рр. XX ст. американський еколог О.Леопольд. Він запропонував виявляти 

значимі дії за допомогою матриці, в якій стовпці відповідають різним етапам 

здійснення проекту і видам діяльності, а рядка – факторам довкілля (підземні води, 

флора і фауна і т.д.) На перетині рядків і стовпців за допомогою умовних знаків 

(зазвичай у балах визначеної шкали оцінок) вказується значущість, ступінь 

передбачуваності.  

Цей метод широко використовується у світі для визначення оцінки впливу 

на довкілля приватних проектів на якісно-кількісному рівні. Основна перевага 

матриці О.Леопольда полягає в тому, що вона є контрольним списком, який 

містить інформацію про взаємозв'язки типу причина-наслідки, і до того ж корисна 

як джерело інформації про результати. 

Під час здійснення процедури оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності запропоновано таке ранжування екологічної значущості впливу, як 

результат множення його складності на ймовірність настання несприятливих 

наслідків. Для цього запропоновано використати шкали від 0 до 5, де: 

0 – неймовірність настання наслідків або складність впливу незначна; 

5 – невідворотність настання наслідків або найвища складність. 

 

Результати ранжування надані в таблиці: 

Критичний 20-25 

В
ір

о
гі

д
н

іс
ть

 →
 5 5+ 5 10 15 20 25 

Високий 9-16 4 4+ 4 8 12 16 20 

Середній 6-8 3 3+ 3 6 9 12 15 

Низький 2-5 2 2+ 2 4 6 8 10 

Незначний або позитивний 0-1 1 0+ 1 2 3 4 5 

Значущість впливу Бали  0+ 1 2 3 4 5 

   Наслідки → 

 

Застосування такого ранжування та використання модифікованої матриці 

О.Леопольда дає змогу здійснити якісну оцінку значущості впливів на об’єкти та 

чинники довкілля на різних етапах провадження планованої діяльності (включно з 

настанням можливої аварійної ситуації), що базується на основі аналізу 

інформації, отриманої на попередніх етапах оцінки, а також містить в собі 

можливі антропогенні впливи будь-якого характеру (як негативні, так і позитивні). 

Відображення результатів оцінки в табличній формі надає можливість 

здійснення аналізу та оцінки рівня впливу (як негативного, так і позитивного), 

відображення його в наочній кольоровій гамі з визначенням умовного балу 

негативного впливу за шкалою від 1 до 25 та позитивного впливу за шкалою від 1 
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до 5. 

Зазначена наочність дозволяє виділити фактори довкілля, щодо яких може 

здійснюватися значний та критичний вплив, і які заходи доцільно та необхідно 

впроваджувати для його пом’якшення.  

Під час експлуатації найбільший вплив буде здійснюватися на атмосферне 

повітря (викиди забруднюючих речовин). Також значущим є вплив фізичних 

факторів – акустичного навантаження.  

Позитивний вплив від провадженої діяльності буде здійснюватися на 

соціальні аспекти життєдіяльності людини. Також позитивним фактором є 

сприяння розвитку міста шляхом розвитку інфраструктури, створення додаткових 

робочих місць, підтримка освіти, дослідництва, творчості та мистецтва.  

 

Результати оцінки за методом модифікованої матриці О.Леопольда наведені 

в таблиці:  

           
Е

та
п

и
 д

ія
л
ь
н

о
с
ті

 

Об’єкт впливу на довкілля 

Об’єкт впливу на довкілля 

Наявність 

факторів 

та 

об’єктів 

Провадження 

планованої 

діяльності 

Опис та характеристика основних 

впливів 

Заходи 

К
о

м
п

е

н
са

ц
ій

н
і 

за
х

о
д

и
 

З
ап

о
б

і

ж
н

і 

за
х

о
д

и
 

Л
ю

д
и

н
а
 

Здоров’я населення √ 4 Викиди в атмосферне повітря, шум, 

вібрація, утворення відходів 

 √ 

Здоров’я персоналу √ 6 Викиди в атмосферне повітря, шум, 

вібрація, утворення відходів 

√ √ 

Безпека населення √ 1 Можливість виникнення нещасного 

випадку (травми, опіки тощо) 

 √ 

Безпека персоналу √ 4 Можливість виникнення нещасного 

випадку (травми, опіки тощо)  

 √ 

Ф
із

и
ч

н
і 

та
 х

ім
іч

н
і 

о
б

’є
к
ти

 

З
ем

л
я
 

Ґрунт (забруднення) √ 1 Забруднення паливно-мастильними 

речовинами, хім.речовин. 

відходами 

 √ 

Форма рельєфу  √ 0 Зміна форми рельєфу внаслідок 

здійснення планувальних та 

земляних робіт 

  

Силові поля та фонова радіація      

Збереження родючого шару √ 0 Зняття родючого шару в процесі 

будівельних робіт 

√ √ 

В
о

д
и

 

Моря та лимани      

Озера та водосховища      

Ріки та річки      

Струмки та джерела      

Водоносні горизонти √ 0 Забруднення водоносних 

горизонтів під час будівельних 

робіт 

 √ 

П
о

в
іт

р
я
 

Якість (гази, частки) √ 6 Забруднення атмосферного повітря 

при здійсненні діяльності 

 √ 

Фізичні фактори впливу √ 4 Вплив шумового та вібраційного 

факторів 

 √ 

Клімат √ 0 Викиди парникових газів   

Мікроклімат √ 0 Теплове випромінення   
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П
р

о
ц

ес
и

 
Повінь      

Ерозія √ 0 Можливість ерозії ґрунту внаслідок 

здійснення будівельних робіт 

 √ 

Ущільнення та осідання √ 0 Незначне ущільнення ґрунту 

внаслідок будівельних робіт  

  

Ступінь стійкості (зсуви, 

обвали) 

     

Напруженість та розтяжіння 

(землетруси) 

     

Засолення вод      

Евтрофікація      

Т
ер

и
то

р
ія

 

Водно-болотні угіддя      

Території, що особливо 

охороняються 

     

Місця нересту      

Коридори міграцій      

Дика природа та незайняті 

ділянки 

     

Сільське господарство      

Лісове господарство      

Землі, що використовуються 

для рекреації  

     

Землі, що використовуються для 

житлової забудови 

     

Місця видобутку корисних 

копалин 

     

Перспективні місця видобутку 

корисних копалин 

     

Пейзажі √ 1 Зміна пейзажу з природного на 

антропогенний 

  

Ландшафтний дизайн      

Заповідники       

Б
іо

л
о

гі
ч

н
і 

о
б

’є
к
ти

 

Ф
л
о

р
а 

Дерева      

Кущі та трави      

Водна рослинність      

Види, що мають харчову 

цінність 

     

Види, що знаходяться під 

загрозою зникнення 

     

Ф
ау

н
а 

Птахи      

Наземні тварини, в т.ч. рептилії      

Риби та молюски      

Бентичні організми      

Комахи      

Види, що знаходяться під 

загрозою зникнення 

     

С
п

о
р

у
д

и
 

Дамби       

Греблі      

Мости      

Нафтопроводи та газопроводи      

Лінії комунікацій √ 0 Розвиток ліній комунікацій   

Автомобільні дороги  √ 0 Розвиток мереж автомобільних 

доріг  

  

Причали та пірси      

Архітектурні пам’ятки       

Пам’ятки, пов’язані з релігією      

Р е с у р с и  т а  е н е р г і я
 

Використання енергії та √ 6 Використання електроенергії та  √ 
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енергоносіїв палива (газ, ДП, бензин) 

Використання води √ 1 Використання води питної якості   

Використання сировинних 

матеріалів 

     

Використання допоміжних 

матеріалів 

√ 1 Комплектуючі та запасні 

обладнання інженерного 

забезпечення  

  

Використання земель √ 0 Вилучення земельних ділянок √  

С
о

ц
іа

л
ь
н

і 
ас

п
ек

ти
 

Розвиток транспортної 

інфраструктури 

√ 2+ Розвиток інфраструктури 

транспорту 

  

Розвиток енергетичної 

інфраструктури 

√ 2+ Розвиток мереж розподілу енергії 

та енергоносіїв 

  

Створення робочих місць √ 4+ Створення робочих місць   

Відрахування податків √ 5+ Відрахування податків в місцевий 

та державний бюджети 

  

Культурний розвиток √ 1 Створення умов для культурного 

розвитку  

  

Розвиток рівня освіти √ 0 Розвиток фахової освіти   

Розвиток охорони здоров’я  √ 0 Розвиток охорони здоров’я    

Соціальне забезпечення 

малозабезпечених  

√ 0 Соціальне забезпечення 

малозабезпечених за рахунок 

податків 

  

Створення умов для дозвілля 

та відпочинку 

√ 1 Створення умов для дозвілля та 

відпочинку 

  

Розвиток спорту  √ 0 Розвиток спорту    

 

Однак суттєвим недоліком запропонованої методики оцінки є неврахування 

під час її здійснення важливих характеристик факторів впливу та його наслідків – 

їх тривалості (тимчасовий, середньостроковий, довгостроковий).  

Співвідношення тривалості впливу до тривалості наслідків впливу 

характеризує інтенсивність впливу. Це означає, що настання довготривалих 

наслідків від короткострокового впливу характеризує його найбільш інтенсивним 

та навпаки. 

Тимчасовим (короткостроковим) впливом/наслідком є вплив/ наслідок, що 

здійснюється/відчувається протягом відносно короткого терміну –3-5 років.  

Середньостроковим впливом/наслідком є вплив/наслідок, що 

здійснюється/відчувається протягом 10-15-ти років.  

Довгостроковим впливом/наслідком є вплив/ наслідок, що здійснюється/ 

відчувається протягом більш тривалого часу – 50-100 років. 

Ще однією характеристикою впливу є його ознака за типом (прямий, 

опосередкований, побічний). З перелічених найбільш небезпечним за своїми 

наслідками є саме прямий вплив. Саме він є найбільш вагомим та створює 

підстави для виникнення факторів, що здійснюють побічний вплив.  

З метою врахування зазначених ознак запропонована шкала знижувальних 

та підвищувальних коефіцієнтів, що збільшують значущість впливу та дозволяють 

уточнити попередні оцінки з урахуванням: тривалості впливу; тривалості наслідків 

впливу; інтенсивності впливу (як співвідношення тривалості наслідків до 

тривалості впливів); характеру впливів. 
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Шкала коригуючих коефіцієнтів: 

Вплив 

Наслідки тимчасові Наслідки 

середньострокові 

Наслідки 

довгострокові 

П
о
б

іч
н

и
й

 

О
п

о
се

р
ед

к
о
в
ан

и
й

 

П
р
я
м

и
й

  

П
о
б

іч
н

и
й

 

О
п

о
се

р
ед

к
о
в
ан

и
й

 

П
р
я
м

и
й

  

П
о
б

іч
н

и
й

 

О
п

о
се

р
ед

к
о
в
ан

и
й

 

П
р
я
м

и
й

  

Короткостроковий (3-

5 років рік) 

0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 1,75 2 

Середньостроковий 

(10-15 років) 

   0,4 0,6 0,8 1,25 1,5 1,75 

Довгостроковий (від 50 

до 100 років) 

      1 1,25 1,5 

 

Результат аналізу можливості прийняття коригуючих коефіцієнтів до 

значень значущості факторів, що отримані на попередніх етапах оцінки впливу на 

довкілля наведений в наступній таблиці: 

  

     

     
Е

та
п

и
 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

Об’єкт впливу 

на довкілля 

Провадження 

планованої 

діяльності Опис та аналіз основних впливів  

Л
ю

д
и

н
а
 Здоров’я населення 1,5 Викиди в атмосферне повітря, шум, вібрація, 

утворення відходів 

Безпека населення 1,8 Можливість виникнення нещасного випадку 

(травми, опіки тощо) 

Ф
із

и
ч

н
і 

та
 х

ім
іч

н
і 

о
б

’є
к
ти

 

З
ем

л
я
 

Ґрунт (забруднення) 1,8 Забруднення паливно-мастильними речовинами, 

хім. речовин., відходами 

Форма рельєфу   Зміна форми у наслідку здійснення 

планувальних та земл. робіт 

Знищення родючого шару  Зняття родючого шару в процесі будівельних 

робіт 

В
о

д
и

 

Водоносні горизонти  Забруднення водоносних горизонтів під час 

будівельних робіт. 

П
о

в
іт

р
я
 

Якість (гази, частки) 0,8 Забруднення атмосферного повітря при 

здійсненні діяльності. 

Фізичні фактори впливу 0,8 Вплив шумового та вібраційного факторів 

Клімат  Викиди парникових газів 

Мікроклімат  Теплове випромінювання 

П
р

о
ц

ес
и

 

Ерозія  Можливість ерозії ґрунту внаслідок здійснення 

будівельних робіт 

Ущільнення та осідання  Незначне ущільнення ґрунту внаслідок 

будівельних робіт  

Ступінь стійкості (зсуви, 

обвали) 

 Попередження можливості зсувів та обвалів за 

рахунок сположення 

Терито

рія 

Коридори міграцій  Вплив на птахів, що мігрують.  

Дика природа та незайняті 

ділянки 

 Виключення ділянки дикої природи 

Сільське господарство  Створення умов для розвитку сільського 

господарства 

Пейзажі  Зміна пейзажу з природного на антропогенний 
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Б
іо

л
о

гі
ч

н
і 

о
б

’є
к
ти

 

Ф
л
о

р
а 

Дерева  Видалення дерев під час підготовчих робіт до 

будівництва 

Кущі та трави  Видалення кущів та трав під час підготовчих 

робіт до будівництва 

Ф
ау

н
а 

Птахи 0,4 Руйнування місць гніздування, створення 

кормової бази  

Наземні тварини, в т.ч. 

рептилії 

0,4 Руйнування місць проживання та харчування 

Комахи 0,4 Руйнування місць проживання та харчування 

С
п

о
-

р
у

-

д
и

 Лінії комунікацій  Розвиток ліній комунікацій 

Автомобільні дороги   Розвиток мереж автомобільних доріг  

Р
ес

у
р

си
 т

а 

ен
ер

гі
я
 

Використання енергії та 

енергоносіїв 

0,6 Використання електроенергії та палива (газ, ДП, 

бензин) 

Використання води 0,6 Використання води питної якості 

Використання допоміжних 

матеріалів 

 Комплектуючі та запасні частини обладнання 

інженерного забезпечення  

Використання земель  Вилучення земельних ділянок 

С
о

ц
іа

л
ь
н

і 
ас

п
ек

ти
 

Розвиток транспортної 

інфраструктури 

 Розвиток інфраструктури транспорту 

Розвиток енергетичної 

інфраструктури 

 Розвиток мереж розподілу енергії та енергоносіїв 

Створення робочих місць  Створення робочих місць 

Відрахування податків  Відрахування податків в місцевий та державний 

бюджети 

Культурний розвиток  Створення умов для культурного розвитку  

Розвиток рівня освіти  Розвиток фахової освіти 

Розвиток охорони здоров’я   Розвиток охорони здоров’я  

Соціальне забезпечення 

малозабезпечених  

 Соціальне забезпечення малозабезпечених за 

рахунок податків 

Створення умов для дозвілля 

та відпочинку 

 Створення умов для дозвілля та відпочинку 

Розвиток спорту   Розвиток спорту  

 

Іншим значним фактором щодо визначення значущості впливу є можливість 

впровадження попереджувальних, запобіжних та компенсаційних заходів та їх 

ефективність. До них відносяться організаційні, технічні, технологічні заходи, що 

можуть бути спрямовані на: 

- попередження здійснення впливу. Здійснення попереджувальних заходів, 

насамперед, базується на загальних принципах охорони навколишнього 

природного середовища, серед яких особливе місце посідає принцип 

запобіжного характеру заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища та направлений на зменшення вірогідності настання 

несприятливих наслідків (попередження аварійних ситуацій, 

неконтрольованих впливів тощо); 

- запобігання здійснення впливів, що спрямовані на забезпечення 

підтримки в робочому стані та забезпечення ефективності 

природоохоронного устаткування тощо; 

- заходи щодо зменшення рівня впливів, що спрямовані на зменшення його 

масштабів, інтенсивності, складності чи тривалості. 

Результати прийняття коригуючих коефіцієнтів до значущості факторів 
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впливу, отриманих шляхом складання матриць, як підсумкові з урахуванням 

коефіцієнтів, що знижують за рахунок впровадження заходів, наведені таблично: 

Об’єкт впливу  

на довкілля 

Значення 

корегу-

вального 

коефі-цієнту, 

що 

характери- 

зує ефек- 

тивність 

запобіж-них 

заходів 

Уточнений 

бал 

негатив-

ного впливу 

з урахуван-

ням корегу-

вального 

коеф. 

ефективнос- 

ті заходів 

Б
ал

 п
о

зи
ти

в
н

о
го

 в
п

л
и

в
у
 

П
л

а
н

о
в

а
н

а
 д

ія
л

ь
н

іс
т
ь

 Заходи по зменшенню випливів 

Л
ю

д
и

н
а 

Здоров’я 

населення 

0,5 2,4 0 2,4 Недопущення перевищень гігієнічних 

нормативів концентрацій забруднюючих 

речовин та рівня впливу фізичних факторів 

у зоні впливу 

Безпека 

населення 

0,3 0,5 0 0,5 Забезпечення фіз. захисту будівельних 

майданчиків та обєктів інженерного 

забезпечення шляхом їх огородження та 

охорони з метою попередження 

потрапляння до них сторонніх осіб. 

Ф
із

и
ч
н

і 
та

 х
ім

іч
н

і 
о
б

’є
к
ти

 

З
ем

л
я
 

Ґрунт 

(забруднення) 

0,7 2,2 0 2,2 Забезпечення використання техніки 

виключно в справному стані. Забезпечення 

дотримання умов здійснення операцій з 

допоміжними матеріалами та речовинами. 

Форма рельєфу 1 0 0 0 Заходи не плануються. 

Знищення 

родючого шару 

1 0 0 0 Здійснення зняття родючого шару з метою 

подальшого використання для 

благоусторю. Забезпечення виконання 

умов збереження та використання 

родючого шару. 

В
о
д

и
 

Моря та лимани 0,8 0 0 0 Забезпечення використання техніки 

виключно в справному стані. Забезпечення 

дотримання умов здійснення операцій з 

допоміжними матеріалами та речовинами 

Водоносні 

горизонти 

1 0 0 0 Забезпечення використання техніки 

виключно в справному стані. Забезпечення 

дотримання умов здійснення операцій з 

допоміжними матеріалами та речовинами. 

П
о

в
іт

р
я
 

Якість (гази, 

частки) 

0,8 3,7 0 3,7 Забезпечення недопущення перевищень 

встановлених нормативів викидів. 

Забезпечення виконання умов та вимог 

Дозволу на викиди. 

Фізичні фактори 

впливу 

0,9 2,8 0 2,8 Забезпечення дотримання режимів роботи 

обладнання. 

Клімат 1 0,4 0 0,4 Заходи не плануються. 

Мікроклімат 1 0,8 0 0,8 Заходи не плануються. 

П
р
о
ц

ес
и

 

Ерозія 1 0 0 0 Забезпечення дотримання умов 

водокористування. Здійснення заходів з 

попередження аварійних ситуацій в 

системах водопостачання та 

водовідведення. 

Ущільнення та 

осідання 

1 0 0 0 Заходи не плануються. 
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Ступінь 

стійкості (зсуви, 

обвали) 

1 0 0 0 Заходи не плануються. 
Т

ер
и

то
р

ія
 

Коридори 

міграцій 

1 0 0 0 Заходи не плануються. 

Дика природа та 

незайняті 

ділянки 

1 0,9 0 0,9 Заходи не плануються. 

Сільське 

господарство 

1 0 0 0 Заходи не плануються. 

Пейзажі 1 0 0 0 Заходи не плануються. 

Б
іо

л
о
гі

ч
н

і 
о

б
’є

к
ти

 

Ф
л
о

-р
а Дерева 0,9 0,5 0 0,5 Озеленення території 

Кущі та трави 0,9 0,5 0 0,5 Озеленення території 

Водна 

рослинність 

1 0 0 0 Заходи не плануються. 

Ф
ау

н
а 

Птахи 1 0,4 2 1,6+ Заходи не плануються 

Наземні 

тварини, в т.ч. 

рептилії 

1 0,4 0 0,4 Заходи не плануються 

Комахи 1 0,4 0 0,4 Заходи не плануються 

С
п

о
р
у
д

и
 

Лінії 

комунікацій 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Автомобільні 

дороги та 

залізниця 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Причали та 

пірси 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Р
ес

у
р
си

 т
а 

ен
ер

гі
я 

Використання 

енергії та 

енергоносіїв 

0,9 2,8 0 2,8 Широке впровадження сучасних технічних 

та технологічних засобів з низьким 

вживанням енергії. 

Використання 

води 

0,8 0,5 0 0,5 Здійснення заходів з попередження 

аварійних ситуацій в системах 

водопостачання та водовідведення. 

Вживання заходів з економії водних 

ресурсів. 

Використання 

допоміжних 

матеріалів 

1 0,6 0 0,6 Заходи не плануються 

Використання 

земель 

1 0,9 0 0,9 Заходи не плануються 

С
о
ц

іа
л
ь
н

і 
ас

п
ек

ти
 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури 

1 0 1,7 1,7+ Заходи не плануються 

Розвиток 

енергетичної 

інфраструктури 

1 0 1,8 1,8+ Заходи не плануються 

Створення 

робочих місць 

1 0 2,7 2,7+ Заходи не плануються 

Відрахування 

податків 

1 0 3,6 3,6+ Заходи не плануються 

Культурний 

розвиток 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Розвиток рівня 

освіти 

1 0 2,5 2,5+ Заходи не плануються 
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Розвиток 

охорони 

здоров’я 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Соціальне 

забезпечення 

мало-

забезпечених 

1 0 1 1 Заходи не плануються 

Створення умов 

для дозвілля та 

відпочинку 

1 0 0 0 Заходи не плануються 

Розвиток спорту 1 0 0 0 Заходи не плануються 

 

Більш конкретна інформація щодо заходів, що плануються здійснюватися 

під час впровадження планованої діяльності, наведена в розділі 7 даних матеріалів 

СЕО. 

6.3. Визначення масштабів факторів впливів  

В межах здійснення цієї оцінки за масштабом поширення розрізняють 

забруднення точкове, локальне, регіональне, національне, транскордонне та 

глобальне. В цій класифікації визначені такі терміни: 

- точковий масштаб впливу – вплив, наслідки якого не виходять за межі 

його місця, який обмежується локальними ділянками на території та, як 

правило, займає площу не більше ніж декілька десятків або сотень 

квадратних метрів; 

- локальний масштаб впливу – вплив, наслідки якого не виходять за межі 

самого виробничого майданчика або його санітарно-захисної зони; 

- регіональний масштаб впливу – вплив, наслідки якого не виходять за 

межі адміністративно-територіальної одиниці устрою та, як правило, 

займають площу не більше ніж декілька десятків або сотень квадратних 

кілометрів; 

- національний масштаб впливу – вплив, наслідки якого не виходять за 

межі державного кордону, але розповсюджується на дві та більше 

адміністративно-територіальної одиниць устрою; 

- транскордонний масштаб впливу – вплив, наслідки якого виходять за 

межі державного кордону або зачіпають інтереси сусідньої держави; 

- глобальний масштаб впливу – вплив, наслідки якого виходять за межі 

державного кордону та зачіпають інтереси однієї або декількох держав, 

що не є сусідніми державами України. 

В таблиці наведений результат аналізу можливих масштабів впливу за 

запропонованою класифікацією: 
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В
и

д
 в

п
л

и
в
у

 

 

Об’єкт впливу на довкілля 

Провадження планованої 

діяльності 

Характеристика масштабів впливу 

Т
о

ч
к
о

в
и

й
 

Л
о

к
ал

ь
н

и
й

 

Р
ег

іо
н

а
л
ь
н

и
й

 

Н
ац

іо
н

а
л
ь
н

и
й

 

Т
р

ан
ск

о
р

д
о

н
н

и
й

 

Г
л
о

б
ал

ь
н

и
й

 

Людина Здоров’я населення -      Населення м. Одеса 

Ф
із

и
ч

н
і 

та
 х

ім
іч

н
і 

о
б

’є
к
ти

 

З
ем

л
я
 Ґрунт (забруднення) 

  - 
- 

- - 
Площа території планованої 

діяльності 

Форма рельєфу  - - - - - -  

Знищення родючого шару - - - - - -  

В
о

д
и

 

Водоносні горизонти - - - - - -  

П
о

в
іт

р
я
 

Якість (гази, частки)   - - - - Площа м. Одеса 

Фізичні фактори впливу   - - - - Площа м. Одеса 

Мікроклімат - - - - - -  

П
р

о
ц

ес
и

 

Ерозія 
- - - - - - 

Площа території планованої 

діяльності 

Ущільнення та осідання 
- - - 

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

Ступінь стійкості (зсуви, 

обвали) 
- - - 

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

С
п

о
-р

у
д

и
 

Лінії комунікацій 
- - - 

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

Автомобільні дороги  
- - - 

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

Р
ес

у
р

си
 т

а 
ен

ер
гі

я
 

Використання енергії та 

енергоносіїв 
-   

- 
- - 

Ел.енергія, прир. газу, дизпаливо, 

бензин 

Використання води -   - - - Споживання води  

Використання допоміжних 

матеріалів 
-   

- 
- - Ремонтні роботи 

Використання земель 
  - 

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

С
о

ц
іа

л
ь
н

і 
ас

п
ек

ти
 

Розвиток транспортної 

інфраструктури 
   

- 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

Розвиток енергетичної 

інфраструктури 
   

- 
- - 

Ел.енергія, прир. газу, дизпаливо, 

бензин 

Створення робочих місць - -  - - - Створення робочих місць 

Відрахування податків 
- -  

 
- - 

Площа території планованої 

діяльності 

Культурний розвиток 
- -  - - - 

Соціально-економічного розвитку 

району. 

Розвиток рівня освіти - -  - - - Створення робочих місць 

Розвиток охорони здоров’я  - -  - - - Відрахування податків,  

Соціальне забезпечення 

малозабезпечених  
- -  

- 
- - 

Створення робочих місць , 

відрахування податків 

Створення умов для дозвілля та 

відпочинку 
- - - 

- 
- - 

Соціально-економічний розвитку 

району. 

 

Результати аналізу свідчать, що загалом негативні впливи планованої 

діяльності здійснюють точковий та локальний вплив. Регіональний та 

національний масштаб мають здебільш позитивні впливи. 

Транскордонного впливу немає, за виключенням викидів парникових газів. 
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Вони можуть призвести до наслідків, що мають глобальний характер. Однак 

обладнання, що планується використовувати на підприємстві, не відноситься до 

видів обладнання та процесів, на які розповсюджуються вимоги щодо 

регулювання викидів парникових газів, що викладені в національному 

законодавстві та Міжнародних конвенціях щодо попередження зміни клімату.  

6.4. Визначення кумулятивних ефектів та синегічних наслідків  

Особливе місце у комплексній оцінці впливів діяльності, яка планується, 

посідає оцінка наслідків при кумуляції впливів, тобто екологічних наслідків, що 

проявляються із закінченням часу в результаті змін, завданих навколишньому 

середовищу під час реалізації діяльності, яка планується.  

Кумулятивні впливи – впливи, спричинені поступовими змінами, 

викликаними іншими минулими, теперішніми або передбачуваними діями разом з 

планованою діяльністю: 

 
Кумулятивні впливи можуть бути визначені як додаткові зміни, викликані 

запропонованим розвитком у поєднанні з іншими подібними розробками 

(об’єктами/проектами) або як сумарний ефект від сукупності поєднаних подій. На 

практиці терміни «ефекти» та «впливи» використовуються взаємозамінно. На 

відміну від непрямого впливу та взаємодії впливів: 

 
Непрямий вплив 

 
Взаємодія впливів 

 

Складність оцінки значущості спільних впливів різних факторів 

визначається тим, що можливі різні сценарії взаємодії факторів впливів: незалежні 

впливи, просте підрахування, взаємне підсилення (ефект синергії) чи ослаблення. 

Впливи, які повторюються, можуть призводити до різної реакції об'єктів впливу: 
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розмір відгуку може бути постійним, може з часом зменшуватися (ефект 

звикання), може збільшуватися (ефект вичерпання захисних механізмів). 

Необхідність оцінки імовірності та величини кумулятивних ефектів при 

сумісній дії окремих факторів, які повторюються, виявлення найбільш 

несприятливого поєднання цих факторів, а також визначення найбільш 

ефективних природоохоронних заходів призводить до необхідності комплексної 

оцінки при кумуляції впливів. 

Аналіз масштабу впливів, що здійснено на попередніх етапах, може бути 

покладено в основу кумулятивних ефектів впливів, що здійснюється іншими 

наявними об’єктами планованої діяльності та об’єктами, щодо яких отримано 

рішення про провадження планованої діяльності. Насамперед, кумулятивний 

ефект має впливи, наслідки яких поширюються за межі майданчика та зону 

впливу, а саме мають регіональний чи національний характер. 

Кумулятивні впливи можуть бути оцінені за рахунок винесення їх в окремий 

стовпчик, та аналізом минулих, сьогоднішніх та майбутніх впливів, спричинених 

діяльністю. Беручи до уваги короткочасність впливів, що здійснюються під час 

будівництва, проаналізовано лише впливи, що мають середньостроковий та 

довгостроковий характер, тобто в процесі експлуатації об’єкту. 

Кількісні оцінки можуть бути використані, щоб показати приблизний 

масштаб чи розмір впливу. Оцінка кумулятивних впливів планованої діяльності 

методом простих матриць: 

Об’єкт 

впливу  

Минулі дії Теперішні дії Майбутні дії Оцінка 

кумулятивно

го впливу 

Оцінка за шкалою 1 – 5 

Здоров’я населення 2 2 1 2 

Клімат 1 1 1 1 

Птахи 1 1 1 1 

Використання енергії та 

енергоносіїв 

1 1 2 2 

Використання води 1 1 2 2 

Використання допоміжних 

матеріалів 

1 1 2 2 

Розвиток транспортної 

інфраструктури 

2 2 2 2 

Розвиток енергетичної 

інфраструктури 

1 1 2 2 

Створення робочих місць  1 1 2 2 

Розвиток рівня освіти 1 1 2 2 

Соціальне забезпечення 

малозабезпечених 

2 1 1 1 
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Тимчасовими наслідками впливу на довкілля та здоров’я людини є 

локальний вплив на довкілля та здоров’я людини, що стосується будівельних 

робіт, зокрема прокладання інженерних мереж та будівництвом об’єктів 

каналізаційних та водопровідних систем, автомобільних доріг, нових будинків і 

споруд та інших об’єктів інфраструктури. Для зменшення такого впливу потрібно 

дотримуватись актуальних санітарних норм і правил. 

Естетичне забруднення. Беручи до уваги значимість території як цінного 

природного ресурсу, який на даний час є місцем відпочинку для жителів та гостей 

міста, та її привабливість з естетичної сторони, потрібно звернути особливу увагу 

на мінімізацію впливу проектних рішень на середовище. 

 

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

Короткострокові (1 рік) 

Істотних змін в порівнянні з існуючим станом, у тому числі для здоров’я 

населення, не передбачається у зв’язку із малою ймовірністю початку робіт. 

у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні 

Науково обгрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних 

наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, які достовірно 

визначать масштаб та силу впливу розглянутих факторів. 

Середньострокові (3-5 років) 

Середньострокові наслідки для довкілля пов'язані із проведенням 

будівельних робіт. Внаслідок реалізації проектних рішень передбачається 

погіршення естетичного стану території, пов’язане із веденням будівельних робіт. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря та шумового 

забруднення при будівництві виступають автотранспорт, будівельна техніка, 

розпилення будівельних матеріалів, земляні роботи тощо. Зменшити вплив 

будівельних робіт можливо за рахунок того, що будівництво розташоване поза 

житловими кварталами, проведення робіт тільки в денний час, застосування нових 

технологій будівництва та виконання заходів щодо пригнічення пилу (полив 

автодоріг водою, застосування захисної будівельної сітки) тощо, із застосуванням 

сучасних малошумних технологій будівництва. Будівельні машини з двигуном 

внутрішнього згоряння повинні регулярно проходити контроль. Вплив 

будівельних робіт, як правило, носить короткочасний характер і тільки в період 

виконання будівництва.  

При виконанні будівельних робіт необхідно суворо дотримуватися вимог 

ДСТУ Н Б В.2.1-28-2013, ДБН А.3.1-5-2016, ДБН А.3.2-2-2009 ,ДБН Б.2.2-5-2011,  

ДБН В.2.4-3:2010, а також правил пожежної безпеки при виробництві БМР ППБ 

05-86 тощо. 

Реалізація проектних рішень передбачає утворення відходів будівельно-
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ремонтних робіт, таких як бетон та залізобетон, цегла, метал, ґрунт, пісок, 

забруднений глиною, сантехнічна кераміка, деревина, скло, гіпсокартон, 

пластмаса, асфальтобетон тощо. Такі відходи повинні вивозиться з території 

проектування або утилізуватися іншими сучасними методами, типу мобільної 

дробильної установки, згідно вимог діючого законодавства . 

Уточнення прогнозованих наслідків впливу можливе за умови отримання 

достовірної інформації щодо етапів, термінів та обсягів впровадження проектних 

заходів, а також виконання польових досліджень для уточнення впливу 

розглянутих факторів. 

У разі виявлення не передбачених цим Звітом наслідків та для їх 

запобігання, Замовник має дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку». 

у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні 

Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних 

наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного 

моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та за 

потреби слугуватимуть підосновою для уточнення цілей та заходів документу 

державного планування. 

Довгострокові (10-15 років ) 

За умови реалізації визначених документом державного планування заходів 

передбачається, що вплив на довкілля буде відповідати нормам, які є актуальними 

на час прийняття такого документа. 

Для такого аналізу доцільне створення інформаційних моделей 

навколишнього середовища, що враховуватимуть як локальні, так і глобальні 

зміни клімату, суспільного укладу та розвиток технологій, що можуть суттєво 

впливати на реалізацію документа державного планування. У разі виявлення не 

передбачених цим Звітом наслідків та для їх запобігання, Замовник має 

дотримуватись п. 1 ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні 

Науково обґрунтований аналіз вторинних, кумулятивних та синергічних 

наслідків можливий за умови проведення польових досліджень, та щорічного 

моніторингу, які достовірно визначать масштаб та силу зазначеного впливу та за 

потреби слугуватимуть підосновою для уточнення цілей та заходів документу 

державного планування. 

 

Сукупність перелічених ефектів прийнята як підсумковий результат оцінки 

ризику виникнення кумулятивних ефектів. 

Імовірнісний підхід до оцінки ризику найкращим чином забезпечує 

реалістичність оцінок, які недосяжні для детермінованих методів і, крім того, 

дозволяє врахувати кумулятивний ефект множинних джерел невизначеності. 
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Критичних та високих кумулятивних впливів не очікується як на сьогодні, 

так і на майбутнє з урахуванням впровадження планованої діяльності. Всі впливи 

на даний час і на довгострокову перспективу характеризуються як низькі. 

Низького кумулятивного впливу за значимістю сукупних факторів зазнають 

такі об’єкти довкілля: здоров’я населення; використання енергії і енергоносіїв, 

води, допоміжних матеріалів; розвиток транспортної і енергетичної 

інфраструктури, рівня освіти; створення робочих місць. 

Інші компоненти довкілля не підлягають оцінці, тому що не зазнають 

кумулятивних ефектів. 

Низький рівень кумулятивних ефектів свідчить про те, що ці впливи як на 

сьогодні, так і на майбутній період не є небезпечними. Тобто реалізація 

планованої діяльності не спричинить небезпечних екологічних наслідків, що 

проявляються із закінченням часу в результаті змін, внесених у навколишнє 

середовище. 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків  

Фактором щодо визначення значущості впливу є можливість впровадження 

попереджувальних, запобіжних та компенсаційних заходів та їх ефективність. До 

них відносяться організаційні, технічні, технологічні заходи, що можуть бути 

направлені на: 

- попередження здійснення впливу. Здійснення попереджувальних заходів 

насамперед базується на загальних принципах охорони навколишнього 

природного середовища, серед яких особливе місце займає принцип 

запобіжного характеру заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища та направлені на зменшення вірогідності настання 

несприятливих наслідків (попередження аварійних ситуацій, 

неконтрольованих впливів, тощо); 

- запобігання здійснення впливів, що направлені на забезпечення підтримки 

в робочому стані та забезпечення ефективності природоохоронного 

устаткування тощо; 

- заходи щодо зменшення рівня впливів, що направлені на зменшення його 

масштабів, інтенсивності, складності чи тривалості. 

7.1. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища  

З метою формування здорового та комфортного середовища проживання, 

місць прикладання праці і забезпечення охорони природного середовища 

рішеннями детального плану території рекомендовано виконання ряду 

планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території.  

У межах розробки ДПТ відсутні підприємства, які потребують улаштування 

санітарно-захисних зон і виділяють шкідливі викиди в ґрунт, воду чи в атмосферу. 

Об’єкти, що мають охоронні зони – ГРП (ШРП), трансформаторні підстанції (ТП). 

Ряд елементів інженерної інфраструктури мають охоронні зони.  

В період будівництва слід забезпечити безпеку природного середовища від 

забруднень від технологічних процесів виробництва робіт. Місце розташування 

планованого комплексу житлових будинків з вбудованими та вбудовано-

прибудованими громадськими приміщеннями не належить ні до заповідників, ні до 

сільськогосподарських земель. На майданчику відсутні поклади корисних копалин. 

Згідно інформації Департаменту екології та природних ресурсів місця 

видалення відходів, склади непридатних та заборонених до використання 

пестицидів та агрохімікатів на даній території відсутні. Інформація щодо завишення 

радіаційного природнього фону та радіонуклидів – відсутня. Джерело забруднення 

підземних вод розміщеного в районі розробки ДПТ спостерігається у місцях 

скупчення транспорту. Основним джерелом забруднення повітря є автотранспорт. 
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7.2. Охорона та раціональне використання природних ресурсів  

Загальна екологічна обстановка в районі розробки ДПТ нормальна. 

Джерел забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами на 

проектованій території немає. 

Проектом передбачається комплекс заходів, спрямованих на охорону 

навколишнього середовища: 

- розміщення та орієнтація об’єкту, пропонованого під будівництво 

комплексу житлових будинків, що забезпечує тривалість інсоляції приміщень, 

згідно ДБН 2.2-12:2019; 

- озеленення ділянок з високим рівнем благоустрою, догляд та очищення 

території; 

- захист ґрунтів від механічного, хімічного і бактеріального забруднення, 

збереження грунтово-рослинного покриву; 

- вертикальне планування території, забезпечує поверхневий стік дощових і 

талих вод; 

- для захисту від акустичного забруднення вздовж магістральної вуличної 

мережі, забезпечення акустичного режиму, якій відповідає гігієнічним нормативам, 

слід забезпечувати шляхом застосування містобудівних, будівельних та 

конструктивних заходів, а також використанням адміністративно-організаційних 

засобів; 

- застосування природних і штучних акустичних екранів; 

- своєчасний ремонт дорожніх покриттів, прилеглих до ділянки підходів та 

проїздів. 

7.3. Охорона атмосфери, водних об'єктів та ґрунтів від забруднення  

Територія оснащена системами водопостачання, господарської фекальної 

каналізації, електропостачання, опалення (центральне), мережами зв’язку. 

Скидання госпфекальних вод здійснюється в міські закриті мережі. 

Теплопостачання житлових будинків здійснюється від міської мережі 

центрального опалення. 

Земляні роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж виробляються на 

відстані не ближче 2 м від стовбурів дерев і 1 м до чагарнику. 

Після закінчення будівництва територія будмайданчика повинна бути 

очищена від сміття. 

Територія, вільна від забудови, після закінчення будівельно-монтажних робіт 

підлягає благоустрою та озеленення, у відповідності з проектними рішеннями. 

Травосуміш, призначена для посадки на газонах повинна мати щільну кореневу 

систему. Вертикальне планування поверхні землі виконана з ухилами, що 

забезпечують водовідвід в систему зливової каналізації і виключають застій води. 

При виробництві будівельно-монтажних робіт слід дотримуватися вимог щодо 

запобігання запиленості та загазованості повітря.  
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Заходи з охорони навколишнього середовища слід приймати згідно з 

вимогами діючого законодавства у сфері екологічного захисту – Закону України 

«Про екологічну мережу України», Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку». 

7.3. Опис заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля 

Під час реалізації документу державного планування, що розглядається, 

необхідно здійснення низки заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому 

числі (за можливості) компенсаційних заходів: 

7.3.1. Забезпечення допустимих рівнів концентрацій забруднюючих речовин у 

повітрі та шумового режиму: 

- розміщення виїздів з автостоянок на нормативній відстані від житлових і 

громадських будівель; 

- застосування добре аеріруемой забудови, використання сонцезахисних 

засобів; 

- скління подвійними склопакетами віконних і дверних прорізів з 

ущільнюючими прокладками по контуру фасадів житлових будинків; 

- розташування всіх технічних будівель та споруди на нормативній відстані 

від житлових і громадських будівель; 

- спортивні майданчики та майданчики для дітей розташовані на нормативній 

відстані від житлових і громадських будівель; 

- передбачено обмеження в'їзду автомобільного транспорту та інших 

пересувних засобів і установок на територію житлових будинків; 

- надземні автостоянки розташовані на нормативній відстані від житлових і 

громадських будівель; 

- для зменшення вібрації всіх технічних споруд та приміщень обладнати 

ефективними віброгасильними матеріалами і конструкціями, обладнання повинно 

бути встановлено на віброгасячем підставі; 

- дорожній одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам: при русі 

автомобілів забезпечувати мінімальний рівень шуму, забруднення атмосферного 

повітря, поверхневого стоку, сприяти зручною очищення поверхні від снігу та 

бруду, відведення дощових і талих вод. 

7.3.2. Забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень проектованих 

будівель. 

7.3.3. Догляд та очищення території: 

- видалення сміття з будинкових сміттєзбірників і з майданчиків для 

зберігання твердих побутових відходів за допомогою спеціалізованого 

автотранспорту; 

- розміщення майданчиків для зберігання твердих побутових відходів на 
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нормативній відстані від вікон житлових і громадських приміщень. 

7.3.4. Отримання дозволів та технічних умов, містобудівних умов та 

обмежень, додержання умов та пропозицій отриманих дозволів та технічних умов, 

містобудівних умов та обмежень. 

7.3.5. Відповідальність у справі охорони навколишнього природного 

середовища, стимулювання і заохочення у отриманні знань з питань екології. 

7.3.6. Максимальне озеленення всій території житлового району, виконання 

ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я 

людей, а також запобіжний характер. 

7.3.7. Використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 

охоронних заходів об'єкту, проведення моніторингів стану довкілля та ресурсів. 

7.3.8. Відновлювати рослинний шар в процесі забудови при проведенні 

виробок (котлованів і траншей), збирати рослинну землю і зберігати її повністю, а 

після укладання інженерних мереж. 

7.3.9. Максимально можливе збереження існуючого рельєфу, дотримання 

призначення територій, призначеної для забудови. 

7.3.10. Оприлюднення та забезпечення загальної доступності матеріалів 

детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»: 

- розміщення інформації у місцевих періодичних друкованих засобах масової 

інформації; 

- розміщення інформації у загальнодоступному місці приміщення органу 

місцевого самоврядування; 

- надання інформації за запитом; 

- оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування. 

7.3.11. Здійснення компенсаційних платежів, оформлення відповідної 

звітності та ведення обліку: 

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами; 

- за утворення відходів при відсутності договорів на їх передачу; 

- за перевищення нормативних значень викидів забруднюючих речовин. 

7.3.12. Планувальні обмеження, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків: 

- санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 

речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і 

електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань. 

- зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, 

водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення;  

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населеного пункту; 
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- гранично допустима висота будинків згідно з ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-

9-2009, ДБН В.1.1-12:2006; 

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки згідно з табл. 

6.2 ДБН Б.2.2-12:2018.  

- регулювання забудови кордонів червоних ліній. 

 

За умови виконання всіх заходів значного негативного впливу на навколишнє 

середовище не очікується. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, опис 

способу здійснення стратегічної екологічної оцінки, будь-які 

ускладнення 

Вирішення проблеми значного погіршення властивостей природних об’єктів, 

а саме: деградації довкілля та ландшафту області, надмірного забруднення 

атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення у великому обсязі 

відходів, можливе за двома альтернативними сценаріями: 

- Альтернатива 1: «нульовий сценарій» тобто опис, прогнозування та оцінка 

ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування; 

- Альтернатива 2: прийняття рішень проекту детального плану території у 

межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського 

та залізничної колії у м. Одесі. 

При обиранні Альтернативи 1 ситуація з основними питаннями та 

проблемами щодо житлових умов, заселеності, стану перевантаження інженерних 

комунікацій залишиться без змін, що не забезпечить досягнення поставленої мети 

та не вирішить проблеми негативного впливу чинників на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення. Також цей варіант не може комплексно 

вирішити проблему екологічного стану в області. 

Крім цього, відсутня можливість залучення цільових коштів з державного та 

обласного бюджетів, а також координація дій виконавців таких заходів, що не 

дозволяє забезпечити ефективне використання наявних ресурсів. 

Отже, цей варіант не є оптимальним. 

При обранні Альтернативи 2 пропонується впровадження планованої 

діяльності з низкою природоохоронних заходів в рамках реалізації проекту, що 

дозволяє усунути недоліки першого варіанту. 

Важливими перевагами зазначеного варіанту є: 

- комбінація ресурсів за джерелами фінансування (зменшення навантаження 

на бюджети різних рівнів і більш ефективне використання коштів); 

- зацікавлення суб’єктів господарювання в економічно ефективному 

вирішенні екологічних проблем; 

- впровадження сучасних технологій, направлених на раціональне 

використання природних ресурсів; 

- координація та контроль за діями виконавців проекту. 

Реалізація даного варіанту дозволить значно покращити екологічну ситуацію 

району міста, забезпечить екологічну безпеку та знизить рівень ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

Таким чином, зазначений варіант є оптимальним. Він надає можливість 

формувати та виконувати конкретні природоохоронні заходи, що спрямовані на 

усунення та обмеження дій шкідливих для навколишнього природного середовища 
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чинників. 

 

Визначення ускладнень (недостатність інформації та технічних засобів під 

час здійснення оцінки) 

Маючи достатню наукову, інформаційну, технічну та матеріальну базу, а 

також враховуючи досвід та кваліфікаційний рівень учасників розробки матеріалів 

СЕО суттєвих труднощів при підготовки даного тому з оцінки впливу на довкілля 

не виникало.  

Рішення прийнятті з урахуванням сучасних наукових, методичних, технічних 

та технологічних досягнень.  

Науково-методологічне та методичне підґрунтя дозволило чітко визначити 

завдання та мету природоохоронних заходів, а також передбачити ділянки впливу 

планованої діяльності та заходи для зменшення негативного впливу на довкілля. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 

20, 22) передбачено створення державної системи моніторингу довкілля (далі – 

ДСМД) та проведення спостережень за станом навколишнього природного 

середовища, рівнем його забруднення. Виконання цих функцій покладено на 

Мінприроди та інші центральні органи виконавчої влади, які є суб'єктами державної 

системи моніторингу довкілля, а також підприємства, установи та організації, 

діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля. 

Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу довкілля». 

На даний час, у державній системі моніторингу довкілля функції і задачі 

спостережень та інформаційного забезпечення виконують 8 суб`єктів системи 

моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, 

Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем. 

Кожний із суб`єктів ДСМД здійснює моніторинг тих об`єктів довкілля, що 

визначаються Положенням про державну систему моніторингу довкілля та 

порядками і положеннями про державний моніторинг окремих складових довкілля. 

Основні нормативні акти, що регламентують моніторинг об'єктів довкілля: 

- постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 343 «Про 

затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661 «Про 

затвердження Положення про моніторинг земель»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2004 № 51 «Про 

затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення». 

З метою координації діяльності міністерств та відомств, визначення основних 

принципів державної політики з питань розвитку системи моніторингу 

навколишнього середовища, забезпечення її функціонування на основі єдиного 

нормативно-методологічного забезпечення постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.11.2001 №1551 утворено Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля. 

Мінприроди здійснюється організаційно-технічне забезпечення роботи 

комісії та її профільних секцій. 

Існуюча система моніторингу довкілля базується на виконанні розподілених 
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функцій її суб’єктами і складається з підпорядкованих їм підсистем. Кожна 

підсистема на рівні окремих суб’єктів системи моніторингу має свою структурно-

організаційну, науково-методичну та технічну бази. 

Функціонування ДСМД здійснюється на трьох рівнях, що розподіляються за 

територіальним принципом: 

- загальнодержавний рівень, що охоплює пріоритетні напрямки та завдання 

моніторингу в масштабах всієї країни; 

- регіональний рівень, що охоплює пріоритетні напрямки та завдання в 

масштабах територіального регіону; 

- локальний рівень, що охоплює пріоритетні напрямки та завдання 

моніторингу в масштабах окремих територій з підвищеним антропогенним 

навантаженням. 

Сучасна природоохоронна законодавча база України ратифікована. 

Бухарестська конвенція, про захист Чорного моря від забруднення (1992) і інші 

міжнародні угоди передбачають створення в басейні Чорного моря системи 

екологічної безпеки, як обов'язкової умови соціального і економічного розвитку 

країни і регіону в цілому. 

Для оцінки фактичного впливу на довкілля плановану діяльність необхідно 

супроводжувати екологічними моніторинговими дослідженнями. 

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного 

проекту є забезпечення та гарантування того, що всі заходи пом’якшення та 

мінімалізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та 

достатніми. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне 

виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має 

відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/ або 

виявляти під час цього здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 

Програма екологічного моніторингу складається з переліку дій та заходів, 

кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами: 

- вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 

певних аспектів; 

- встановлення ключових параметрів моніторингу; 

- візуальний огляд; 

- регулярний відбір проб, зразків та їх дослідження; 

- регулярні опитування та зустріч із громадою, яка потенційно потрапляє в 

зону впливу об’єкту планованої діяльності; 

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

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

об’єкту на навколишнє природне середовище; 
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- регулярний перегляд (не менш одного разу на рік) програми моніторингу та 

її коригування у разі необхідності. 

 

Моніторинг та оцінка ефективності реалізації проекту ДПТ у межах: вулиці 

Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної 

колії у м. Одесі 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації проекту необхідно ввести 

ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не 

є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації, 

залишаються найбільш доступними. 

Відповідно до вищезазначених завдань індикаторами результативності є: 

- кількість діючих та новостворених малих та середніх підприємств; 

- кількість створення нових робочих місць; 

- обсяг економії енергоресурсів; 

- кількість реконструйованих та новостворених об’єктів культурної та 

туристичної інфраструктури; 

- кількість людей, що отримують соціальні послуги; 

- кількість проведених спортивних заходів; 

- кількість проведених мистецьких заходів; 

- протяжність відремонтованих доріг; 

- кількість встановлених сміттєвих баків, а також роздільне збирання окремих 

видів відходів. 

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-

економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних 

органів влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників 

соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність 

реалізації проекту. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення  

Транскордонний масштаб впливу – вплив, наслідки якого виходять за межі 

державного кордону або стосуються інтересів сусідньої держави. 

Транскордонного впливу не передбачається, за винятком викидів парникових 

газів, які можуть призвести до наслідків, що мають глобальний характер. Однак 

обладнання, що планується використовувати на етапі провадження проектних 

рішень детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі не 

відноситься до видів обладнання та процесів, на які розповсюджуються вимоги 

щодо регулювання викидів парникових газів, що викладені в національному 

законодавстві та Міжнародних конвенціях щодо попередження зміни клімату. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на 

широку аудиторію 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

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

необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 

процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку 

країн, регіонів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає 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 – 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. 

В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту 

детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, 

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі складено заяву про 

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

газеті «Чорноморські новини» №70-71 (22289-22290) від 2-4 вересня 2021 року та 

«Прес Кур’єр» №35 (1442) від 2 вересня 2021 року. 

Також заяву було розміщено на офіційному сайті міськради м. Одеса, 

посилання: https://omr.gov.ua/ua/announcement/224690/. 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії 

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

громадськості не надходило. 

Метою розробки матеріалів СЕО є забезпечення високого рівня охорони 

довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм 

з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

Основною метою стратегічної екологічної оцінки є стабілізація й послідовне 

поліпшення екологічної ситуації в Одеській області, створення належних умов для 

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного 

розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування, підвищення стандартів якості 

природних об’єктів до європейського рівня. 

Проект містобудівної документації розроблено у відповідності з чинними 

https://omr.gov.ua/ua/announcement/224690/


Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 149 

законодавчими актами, нормами і правилами та стандартами. 

Проект детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі 

розроблений на підставі рішення Одеської міської ради № 5641-VII від 06.02.2020 

р., у відповідності з завданням на проектування, узгодженим замовником та 

погодженим інвестором. 

Основною метою розробки детального плану території є: 

- уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси 

затвердженого Одеською міською радою (рішення №6489-VI від 25.03.2015 р.) у 

частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах 

розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; 

впорядкування ситуації житлової та громадської забудови;  

- уточнення червоних ліній (вул. Розкидайлівська, вул. Балківська, вул. 

Михайла Грушевського) з урахуванням Комплексної охоронної зони окремих груп 

пам’яток та зони охоронюваного ландшафту та в подальшому прийняття їх за 

основу при корегуванні Генерального плану м. Одеси; 

- утворення ділянок озеленення територій загального користування; 

визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

- визначення планувальних обмежень використання території. 

При розробці детального плану території зазначеного кварталу використані 

планувальні рішення та техніко-економічні показники проекту, пропоновані 

інвестором – забудовником об’єкту, що розміщується у межах ДПТ, проекти-

аналоги житлових будинків, громадських будівель та інженерних споруд, які не 

суперечать рішенням генерального плану та відповідають державним будівельним 

нормам. 

У детальному плані території сформульовані принципи планувальної 

організації забудови та її просторової композиції.  

Територія розробки ДПТ розташована в Приморському  адміністративному 

районі міста і обмежена: 

- з півночі – вул. Розкидайлівська; 

- з півдня – вул. М. Грушевського; 

- зі сходу – вул. Балківська; 

- з заходу – територія залізничної колії. 

Загальна територія розробки ДПТ становить – 33,02 га. 

Територія у межах розробки за призначенням (існуючий стан) розділяється на 

наступні види: 

• Територія, призначена під розміщення лікувального закладу; 

• Територія, призначена для розміщення об’єкту громадського призначення 

загальноміського значення; 

• Територія, призначена для розміщення житлових будинків; 
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• Територія, призначена для розміщення об’єктів комунального призначення; 

• Територія рекреаційного призначення; 

• Територія, зайнята вулицями та дорогами. 

Існуюча забудова кварталу представлена нежитловими будинками малої і 

середньої поверховості, житловими будинками, гуртожитками, медичним закладом, 

громадськими будівлями і об’єктами обслуговування, гаражними стоянками. 

Проектні рішення детального плану розроблено на період – від 3 до 7 років. 

Проектними рішеннями детального плану території передбачено: 

- розміщення об’єкту громадського призначення - торгового центру з 

комплексним благоустроєм шляхом реконструкції території, яка належить на праві 

власності із будівництвом на термін реалізації 3-7 років; 

- розміщення  закладу дошкільної освіти на 10 груп шляхом реконструкції 

частини території комунальної власності міста  на розрахунковий термін реалізації 

до 2031 року; 

- реконструкцію та нове будівництво житлового комплексу на території 

комунальної власності міста по вул. Розкидайлівській. 

Територія громадського кварталу ДПТ, що розробляється, знаходиться в 

південній частині міста та адміністративно відноситься до Приморського району м. 

Одеси. Забудова цього району складається із житлових будинків багатоповерхової, 

малої, середньої поверховості, громадських будівель і об’єктів, навчання та 

обслуговування.  

Територія, що розглядається в межах розроблення ДПТ, розташована в межах 

Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток – в межах зони археологічного 

культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) – Античне поселення 

«Молдаванка», IV-III ст. до н.е. (рішення про перебування під охороною держави 

виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 25.12.1984 р. 

№ 652).  

Забудова кварталу розробки ДПТ складається із будівель 19-го та першої 

половини 20-го віку.  

На території реконструкції, яка належить забудовнику на праві власності, 

розміщені малоцінні одноповерхові нежитлові споруди, що підлягають знесенню.  

У межах території розробки ДПТ нині відсутні такі об’єкти обслуговування, 

як дитячі дошкільні і шкільні установи. 

У той же час, постійне збільшення населення міста, зростання соціальних 

потреб людей, ведуть за собою необхідність забудови вільних або реконструкції, 

забудованих раніше територій, під розміщення додаткових об’єктів соціально-

громадського призначення та розміщення додаткових об’єктів праці.  

Територія має досить добре розвинену транспортну і інженерну 

інфраструктуру. Основними транспортними артеріями у цьому районі є  вулиця 

районного значення – Розкидайлівська, та магістралі загальноміського значення  - 
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Балківська, Михайла Грушевського. На цих магістралях здійснюється основний 

транзитний рух особистого, вантажного автотранспорту і організований рух 

громадського транспорту у вигляді трамвайних та автобусних маршрутів. 

Зазначена територія в межах розроблення ДПТ входить до меж комплексної 

охоронної зони окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, 

визначених науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. 

Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеса», затвердженою 

наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Межі зони охорони пам’ятки археології проходять вздовж вул. М. 

Грушевського від перетину з вул. Балківською до перетину з залізничною колією; 

вздовж залізничної колії від перетину з вул. М. Грушевського до перетину з вул. 

Маловського; вздовж вул. Маловського до перетину з залізничною колією до 

перетину з вул. Балківською; вздовж вул. Балківської до перетину з вул. 

Маловського до перетину з вул. М. Грушевського; та межує з територією пам’ятки 

архітектури та містобудування Дюківський сад, зоною охоронюваного ландшафту. 

В межах ДПТ та у зоні впливу ДПТ розташовані об’єкти культурної 

спадщини – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, археології 

місцевого значення:  

1. Поселення античного часу «Молдаванка», Зона охорони археологічного 

культурного шару античного поселення «Молдаванка» за адресою: Розкидайлівська 

вул. (мис, обмежений з півдня вул. Балківською (Фрунзе), зі сходу – парком 

«Дюківський сад», з півночі – вул. Грушевського (Ачканових)), взяті під державну 

охорону рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 

депутатів № 652 від 25.12.1984 р.  

2. Дюківський сад (зона охоронюваного ландшафту) за адресою: 

Розкидайлівська вул. 56, арх. Безчастнов М.Ф., Безчастнов І.М., взятий під охорону 

рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів № 580 

від 27.12.1991 р. 

Режими використання Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток та 

зони охорони археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) 

також визначені науковою документацією, затвердженою наказом Міністерства 

культури і туризму України від 20.06.2008р. № 728/0/16-08. 

Відповідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», якщо 

під час проведення якихось земельних робіт виявлено знахідку археологічного або 

історичного характеру, виконавець зобов’язаний припинити їх подальше ведення та 

на протязі одної доби заявити про це відповідному органу охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть 

бути встановлені тільки із письмового дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини після завершення археологічних вишукувань даних 

територій. 
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Детальний план території після затвердження буде основним документом, 

згідно з яким мають надаватися містобудівні умови і обмеження забудови 

земельних ділянок для подальшої розробки проектної документації на будівництво 

окремих об'єктів. 

Оскільки розробка проекту детального плану території в межах: вулиці 

Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної 

колії в м. Одесі стосується містобудування і охорони довкілля та опосередковано 

стосується енергетики, транспорту, поводження з відходами, то повинні бути 

виконані вимоги ст. 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Таким 

чином проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) у 

даному випадку є обов’язковим. 

Відповідно п. 10 ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

діяльність, яка буде здійснюватися на території, що розглядається, підлягає 

процедурі оцінки впливу на довкілля («будівництво (облаштування) автостоянок … 

більш як на 100 паркомісць»). 

Проходження процедури СЕО дасть можливість оцінити наслідки реалізації 

проекту детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення, розробити заходи із запобігання, 

зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків її реалізації. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

схема зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 

забудови та ландшафтної організації території. При цьому зонування території 

здійснюється з урахуванням вимог попередніх рішень щодо планування і забудови 

територій (генеральний план), встановлення для кожної зони умов та обмежень, а 

також видів використання земельних ділянок та об’єктів нерухомості. 

 

Техніко-економічні показники: 

№ 

п/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Існую

чий 

стан 

Етап 

реалізації 

(3-7 років) 

Розраху

нковий 

строк 

1. Територія     

 Територія у межах проекту, у тому 

числі: 

га/% 2,51 

100 

2,51 

100 

 

- громадська забудова га/% 0,42 

16,7 

0,42 

16,7 

 

- зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 

га/% 0,25 

9,9 

0,25 

9,9 

 

- вулиці, дороги, площі (крім вулиць і 

площ мікрорайонного значення) 

га/% 1,41 

56,1 

1,41 

56,1 

 

-інші території га/% 0,43 

17,1 

0,43 

17,1 
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2. Населення     

- - - - - 

     

     

3. Житловий фонд     

- - - - - 

     

     

4. Вулично-дорожня сітка та міський 

пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої сітки, 

всього: (існуюча, що будується) 

у тому числі: 

км    

- магістральні вулиці загальноміського 

значення 

км    

- магістральні вулиці районного 

значення 

м 0,375 0,375 - 

Кількість транспортних розв’язок в 

різних рівнях 

од. - - - 

Кількість підземних та надземних 

пішохідних переходів 

од. - - - 

Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по осям 

вулиць) всього: 

у тому числі: 

км 0,375 0,375  

- трамвай км 0,375 0,375 - 

- тролейбус км - - - 

- автобус (маршрутне таксі) км 0,375 0,375 - 

Щільність сітки наземного 

громадського транспорту (по осям 

вулиць) 

км/ км2 0,097 0,097 0,097 

Гаражі для постійного зберігання 

легкових автомобілів 

машино-

місць 

- - - 

Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 

автомобілів 

машино-

місць 

- 26 26 

5. Інженерне обладнання     

Водопостачання     

Водоспоживання всього тис. м3 

добу 

- - - 

Каналізація      

Сумарний об’єм стічних вод тис. м3 

добу 

- - - 

Електропостачання      

Споживання сумарне МВт - - - 
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у тому числі, на побутові потреби МВт - - - 

Кількість квартир, обладнаних 

електроплитами 

ед. - - - 

Газоспоживання      

Витати газу, всього млн. м3 

год 

- - - 

- у тому числі на комунально-побутові 

послуги 

млн. м3 

год 

   

Протяжність газових мереж 

(будівництво) 

км - -  

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/час - - - 

Протяжність мереж (будівництво, 

перекладання) 

км - - - 

6. Інженерна підготовка та 

благоустрій 

    

Територія забудови, яка потребує 

заходи щодо інженерної підготовки по 

різним причинам 

га/% 

від тер. 

- - - 

Протяжність зачинених водостоків км - - - 

7. Охорона навколишнього 

середовища 

    

Санітарно-захисні зони, всього га - - - 

- у тому числі, озеленення га - - - 

 

На розглянутій території в межах розробки ДПТ виділені територіальні зони, 

індексація яких прийнята у відповідності з ДБН Б. 1-1-22:2017 «Склад та зміст 

плану зонування території (зонінг)»: 

І. Громадські зони: 

- Г-3 Навчальна зона 

- Г-4-4 Культова зона 

- Г-5 Лікувальна зона 

- Г-6 Торгівельна зона 

ІІ. Рекреаційні зони: 

- Р-1 Зона об’єктів природно-заповідного фонду 

- Р-3 Зона озеленених територій загального користування 

ІІІ. Житлові зони 

- Ж-4, Ж-5 Зона багатоквартирної житлової забудови 

ІV. Зони транспортної інфраструктури: 

- ТР-1 Зона транспортної інфраструктури 

- ТР-2 Зона транспортної інфраструктури 

V. Комунально-складські зони КС 

- КС-5 Зона розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації 
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Зонування території в межах розробки цього ДПТ виконано згідно з ДБН 

Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)». 

 

В основу планувальної структури території покладено систему магістральних 

та житлових вулиць, згідно із генеральним планом міста, з уточненими даними 

детального плану. Структуру території формують магістральні вулиці міського 

значення: вул. М. Грушевського, вул. Балківська та районного значення вул. 

Розкидайлівська. 

Збереження об’єктів культурної спадщини на території, що прилягає до меж 

розробки ДПТ – (в межах зони впливу), здійснюється згідно із вимогами наукової 

документації «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. 

Визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженої наказом Міністерства 

культури та туризму України від 20.06.2008г. №728/0/16-08, ст. 36, 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», ст. 19, ст. 22 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини».   

Необхідна модернізація існуючої соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури території у розглянутих межах або на прилеглих територіях: 

• формування сітки підприємств громадського харчування та  

обслуговування; 

• покращення дорожньо-транспортної сітки вулиць та пішохідних тротуарів, 

враховуючи  сучасне тверде дорожнє покриття, зовнішнє освітлення, благоустрій  

та озеленення, водовідведення,  вуличні меблі та рекламу; 

• улаштування пішохідних переходів, комплексів зупинок, заходи для  

мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних об’єктах, вулицях 

та проїздах;  

• створення робочих місць, що частково уможливить розвантажити 

транспортну систему; 

• забезпечення можливості підходу людей до зупинок, заходи для 

пересування  мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних об’єктах, 

вулицях та проїздах. 

Основні заходи, які будуть виконані на етап реалізації 3-7 років дії ДПТ, 

враховують: 

• забезпечення виконання заходів щодо охорони культурної спадщини для 

об’єктів культурної спадщини, розміщених на території та у зоні впливу території 

ДПТ; 

• будівництво торгового центру;  

• благоустрій та озеленення території торгового центру;  

• будівництво об’єктів інженерної інфраструктури, організація місць 

зберігання легкового автотранспорту; 

- встановлення ширини вулиць в червоних лініях з реконструкцією 
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дорожнього покриття і улаштуванням пішохідних тротуарів. 

- будівництво об’єктів інженерної інфраструктури, організація місць 

зберігання легкового автотранспорту;  

- влаштування пожежних резервуарів та трансформаторних підстанцій; 

- забезпечення можливості підходу людей до пунктів зупинок комплексам, 

заходів для забезпечення руху мало мобільних груп населення на внутрішньо 

квартальних об’єктах, вулицях, провулках та ін. 

Рішеннями, прийнятими під час розроблення детального плану території на 

етап від 3 до 7 років передбачаються наступні заходи: 

• деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси в частині 

планувальної структури та функціонального призначення території в межах ДПТ з 

урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; 

• оцінюється і аналізується можливість реконструкції території з 

розміщенням на ній громадського закладу; 

• оцінюються та аналізуються заходи з влаштування підземного паркінгу і 

можливість використання автостоянок для забезпечення розміщення нормативного 

кількості машино-місць;  

• оцінюється і аналізується необхідність розміщення та місткість підприємств 

обслуговування; 

• визначається перелік необхідних заходів по упорядкуванню транспортно-

пішохідної схеми руху в нових умовах; 

• забезпечення зайнятості населення за рахунок створення нових об’єктів 

прикладання праці;  

• визначення заходів, необхідних для забезпечення руху мало мобільних груп 

населення. 

 

Згідно даних Департаменту культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (лист № 

01-12/1427 від 26.03.2020 р.), за наявною в департаменті архівною, картографічною 

та науковою документацією, на території в межах зони впливу ДПТ, наявні об’єкти 

культурної спадщини, які прийняті під охорону держави відповідними рішеннями 

Одеської обласної ради та наказами Міністерства культури та туризму України. 

Враховуючи те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 26 07.2001 р. 

№878 місто Одеса занесене до списку історичних населених місць України, у 

відповідності до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства України, вимог 

ДБН Б.1.1-14:2012, у відповідних розділах ДПТ зазначається, що згідно ст. 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» ст. 19 Закону України «Про 

охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних 

робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт 

зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про 
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це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться 

земляні роботи.  

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території.   

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження цих об’єктів 

виконуються за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно 

виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з 

ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, у тому 

числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у випадках, передбачених земельним кодексом України, 

погоджуються органами охорони культурної спадщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» 

юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухому та нерухоме майно 

забороняється зносити, змінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. 

Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у 

випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення 

комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фото 

фіксація тощо). Надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток 

культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої 

влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України (п. 8 

ч. ІІ; ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Також згідно ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» з 

метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них 

повинні встановлювати охоронні зони, зони регулювання забудови. Межі та режими 

використання зон охорони окремих пам’яток визначаються затвердженою науковою 

документацією. Така наукова документація може бути розроблена окремим розділом 

у складі ДПТ. 

У разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон 

охорони окремих пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 5.4.5 ДСЬУ 

Б.Б.2.2-10:2016 та п. 13.1.4 ДБН 2.2-12 2019 «Планування та забудова територій» у 

будь якому разі найменшим віддаленням границі охоронної зони від пам’яток 

культурної спадщини  слід вважати 50,0 метрів, для пам’яток археології та об’єктів 

археологічної спадщини – 50,0-500,0 метрів. 
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У разі незатвердження внесення змін до проекту детального плану території у 

межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського 

та залізничної колії в м. Одесі без змін запишуться всі компоненти довкілля, окрім 

соціально-економічних умов життя людей. 

Довкілля та його компоненти характеризується постійністю концепції 

наявних процесів в результаті багаторічного (більш 100 років) розвитку стану 

сценарію. На території, що розглядається, не очікується негативних явищ, в т.ч. 

ерозії, селів, зсувів, заболочування, засолення, посух, наводнення, ущільнення та 

осідання, оповзнів, обвалів, руйнівних землетрусів, засолення вод, евтрофікації.  

Вплив на рівень забруднення атмосферного повітря також очікується на 

даному рівні за рахунок впровадження новітніх альтернативних технологій 

органічному паливу (сонячна та вітрова енергії, збільшення використання 

електромобилів) з можливим поступовим покращенням стану незважаючи на 

зростаючий антропогенний вплив. 

Очікуються зміни клімату у контексті глобальних трендів. За даними IPCC за 

останні 100 років температура на Землі зросла майже на 1оС. Дослідження 

показують, що за нинішніх темпів викидів парникових газів температура на Землі у 

наступні 100 років може зрости ще на 4оС. Вплив локальних факторів на зміну 

мікроклімату несуттєві. При впливі існуючих факторів діяльності не передбачається 

змін мікроклімату, оскільки відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, 

вологи тощо. 

Негативного впливу зазнають соціально-економічні умови життя людей через 

нестачу робочих місць. 

До позитивних аспектів прогнозу зміни стану довкілля та стану здоров’я 

населення за умов, якщо ДПТ не буде затверджено, належить відсутність впливів на 

довкілля при проведенні будівельно-монтажних робіт для реалізації проекту та 

функціонування запланованих об’єктів. Але впливи при проведенні будівельно-

монтажних робіт є локальними та короткочасовими. А через вже існуючий значний 

антропогенний тиск на навколишнє середовище в даному регіоні функціонування 

об’єктів, запланованих проектом, здійснюватиме незначний негативний вплив та у 

межах існуючих норм. 

Для збереження екологічної рівноваги на території регіону треба 

реалізовувати наступні принципи: 

- формування екологічного збалансованого природного каркасу розселення на 

основі раціонального територіального розподілення та розвитку зон екологічної 

рівноваги; 

- раціонального господарського зонування території, яке б забезпечувало 

максимальну ефективність природокористування; 

- зменшення антропогенного навантаження на природне середовище 

території, зниження забруднення середовища до екологічно безпечного рівня, 

нарощування екологічно безпечних технологій. 
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Вивчення рішень дозволило оцінити можливі шкідливі фактори та чинники 

на довкілля, в т.ч. на водне середовище, повітряне середовище, геологічне 

середовище і ґрунт, клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ, заповідні 

об'єкти, здоров’я населення. 

Аналіз рішень по при впровадженні діяльності дозволив зробити наступні 

висновки, що основні чинники впливу на навколишнє середовище – забруднення 

атмосфери викидами забруднюючих речовин, акустичний вплив, виробничі відходи 

та тверді побутові відходи. 

Проведення оцінювання рівня екологічного ризику та техногенного 

навантаження здійснюється відповідно до запропонованої шкали, що враховує 

встановлені нормативні рівні ризиків для України. 

На основі встановлених рівнів екологічного ризику та техногенного 

навантаження приймається рішення щодо прийнятності впровадження об’єкту в 

екологічну систему. Отже, запропоновано методику оцінювання техногенного 

навантаження шляхом визначення екологічного ризику впровадження об’єкту в 

екологічну систему, що базується на розрахунку індексів оцінювання рівня 

екологічної небезпечності проектованого об’єкту. Встановлення рівня екологічного 

ризику дозволяє здійснювати контроль рівня техногенного навантаження та 

орієнтуватися не тільки на шкоду здоров'ю людини, але й на інші «відповідні 

реакції» довкілля. 

Планована діяльність не завдаватиме негативного впливу на стан здоров'я 

людей, в тому числі не призведе до небезпечного ризику розвитку неканцерогених і 

канцерогенних ефектів, не збільшить соціальний ризик. 

Рівень ризику на ґрунти не оцінювався, оскільки вплив на нього в ході 

здійснення планованої діяльності при забезпеченні усіх заходів безпеки є вкрай 

низьким або відсутнім.  

Імовірнісний підхід до оцінки ризику найкращим чином забезпечує 

реалістичність оцінок, які недосяжні для детермінованих методів і, крім того, 

дозволяє врахувати кумулятивний ефект множинних джерел невизначеності. 

Критичних та високих кумулятивних впливів не очікується як на сьогодні, 

так і на майбутнє з урахуванням впровадження планованої діяльності. Всі впливи на 

даний час і на довгострокову перспективу характеризуються як низькі. 

Низького кумулятивного впливу за значимістю сукупних факторів зазнають 

такі об’єкти довкілля: здоров’я населення; використання енергії і енергоносіїв, 

води, допоміжних матеріалів; розвиток транспортної і енергетичної 

інфраструктури, рівня освіти; створення робочих місць. 

Інші компоненти довкілля не підлягають оцінці, тому що не зазнають 

кумулятивних ефектів. 

Низький рівень кумулятивних ефектів свідчить про те, що ці впливи як на 

сьогодні, так і на майбутній період не є небезпечними. Тобто реалізація планованої 
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діяльності не спричинить небезпечних екологічних наслідків, що проявляються із 

закінченням часу в результаті змін, внесених у навколишнє середовище. 

Під час реалізації документу державного планування, що розглядається, 

необхідно здійснення низки заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому 

числі (за можливості) компенсаційних заходів. 

Вирішення проблеми значного погіршення властивостей природних об’єктів, 

а саме: деградації довкілля та ландшафту області, надмірного забруднення 

атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення у великому обсязі 

відходів, можливе за двома альтернативними сценаріями: 

- Альтернатива 1: «нульовий сценарій» тобто опис, прогнозування та оцінка 

ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування; 

- Альтернатива 2: прийняття рішень проекту детального плану території у 

межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського 

та залізничної колії у м. Одесі. 

При обиранні Альтернативи 1 ситуація з основними питаннями та 

проблемами щодо житлових умов, заселеності, стану перевантаження інженерних 

комунікацій залишиться без змін, що не забезпечить досягнення поставленої мети 

та не вирішить проблеми негативного впливу чинників на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення. Також цей варіант не може комплексно 

вирішити проблему екологічного стану в області. 

Крім цього, відсутня можливість залучення цільових коштів з державного та 

обласного бюджетів, а також координація дій виконавців таких заходів, що не 

дозволяє забезпечити ефективне використання наявних ресурсів. 

Отже, цей варіант не є оптимальним. 

При обранні Альтернативи 2 пропонується впровадження планованої 

діяльності з низкою природоохоронних заходів в рамках реалізації проекту, що 

дозволяє усунути недоліки першого варіанту. 

Важливими перевагами зазначеного варіанту є: 

- комбінація ресурсів за джерелами фінансування (зменшення навантаження 

на бюджети різних рівнів і більш ефективне використання коштів); 

- зацікавлення суб’єктів господарювання в економічно ефективному 

вирішенні екологічних проблем; 

- впровадження сучасних технологій, направлених на раціональне 

використання природних ресурсів; 

- координація та контроль за діями виконавців проекту. 

Реалізація даного варіанту дозволить значно покращити екологічну ситуацію 

району міста, забезпечить екологічну безпеку та знизить рівень ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

Таким чином, зазначений варіант є оптимальним. Він надає можливість 
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формувати та виконувати конкретні природоохоронні заходи, що спрямовані на 

усунення та обмеження дій шкідливих для навколишнього природного середовища 

чинників. 

Рішення прийнятті з урахуванням сучасних наукових, методичних, технічних 

та технологічних досягнень. Науково-методологічне та методичне підґрунтя 

дозволило чітко визначити завдання та мету природоохоронних заходів, а також 

передбачити ділянки впливу планованої діяльності та заходи для зменшення 

негативного впливу на довкілля. 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації проекту необхідно ввести 

ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не 

є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації, 

залишаються найбільш доступними. Також для проведення моніторингу 

застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних 

територіальних підрозділів центральних органів влади. Відстеження динаміки 

відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять 

чітко відслідковувати ефективність реалізації проекту. 

Транскордонного впливу не передбачається, за винятком викидів парникових 

газів, які можуть призвести до наслідків, що мають глобальний характер. Однак 

обладнання, що планується використовувати на етапі провадження проектних 

рішень детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці 

Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії у м. Одесі не 

відноситься до видів обладнання та процесів, на які розповсюджуються вимоги 

щодо регулювання викидів парникових газів, що викладені в національному 

законодавстві та Міжнародних конвенціях щодо попередження зміни клімату. 
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Додаток 7 

Орієнтовані розрахунки викидів забруднюючих речовин та розрахунки 

розсіювання 

1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

1.1. Викиди забруднюючих речовин від паливовикористовуючого 

обладнання 
Паливовикористовуюче обладнання – обладнання опалення та гарячого 

водопостачання, газові побутові плити. 

Паливо – природний газ.  

Нижня робоча теплота згоряння природного газу Qr=33,08 МДж/м3 або 45,75 

МДж/кг при ρ = 0,723 кг/м3. 

Річна витрата палива – 0,695 млн. м3/рік або 502,5 т/рік. 

Максимальна годинна витрата палива – 45 г/с. 

Забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 

[NO+NO2], оксид вуглецю. 

Важкий метал: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть). 

Парникові гази: вуглецю діоксид, азоту (І) оксид [N2O], метан. 

Викиди ЗР розраховані згідно Збірнику показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами (Український 

науковий центр технічної екології. Донецьк. 2010 р.) за формулою: 

Мi = 10-6 × ki × B × Qr, г/с, 

де: ki – показник емісії i-ої забруднюючої речовини, г/ГДж; 

Qr – нижня робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

В – витрата палива за проміжок часу, г/с. 

На даному етапі проектування визначаємо лише секундні викиди 

забруднюючих речовин. 

 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] 

Показник емісії kNОx, г/ГДж, з урахуванням заходів по зменшенню викидів 

розраховується за формулою:  

kNОx = (kNО2)0 × fн × (1 – ηI ) × (1 – ηII × β), г/ГДж, 

де: (kNО2)0 – показник емісії оксидів азоту без урахуванням заходів по 

скороченню викидів, (kNОx)0 = 90 г/ГДж; 

fн – ступень зменшення викиду NОх під час роботи на низькому 

навантаженні, розраховується за формулою: fн = (Qф /Qн)z,  

де: Qф и Qн – фактична та номінальна теплова потужність установки 

спалювання, відповідно даних генпроектувальника Qф/Qн = 0,8; 

z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки спалювання, її 

потужності, типу палива, z = 1,25; fн = (0,8)1,25 = 0,76. 

ηI– ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення 

викиду, ηI=0; 

ηII – ефективність вторинних заходів скорочення викиду (азотоочисної 

установки), ηII= 0; 

β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки, β = 0; 

kNО2 = 90 × 0,76 × (1 – 0) × (1 – 0) = 68,4 г/ГДж. 

mNО2 = 10-6 × 68,4 × 45 × 45,75 = 0,141 г/с. 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 208 

МNО2 = 10-6 × 68,4 × 502,5 × 45,75 = 0,156 т/рік. 

Оксид вуглецю 

Показник емісії оксиду вуглецю для природного газу kСО = 250 г/ГДж. 

mСО = 10-6 × 250 × 45 × 45,75 = 0,515 г/с. 

МСО = 10-6 × 250 × 502,5 × 45,75 = 0,572 т/рік. 

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 

Показник емісії kHg, г/ГДж, розраховується за формулою: 

kHg = (kHg)0 (1 – ηгзу), г/ГДж,  

де: ηгзу – ефективність уловлювання ртуті в золоуловлювальній установці, 

ηгзу=0; 

(kHg)0 – показник емісії ртуті без використання золоуловлювальної установки,  

(kHg)0=1×10-4г/ГДж. 

kHg = 1 × 10-4  × (1 – 0) = 1 × 10-4 г/ГДж. 

МHg = 10-6 × 1 × 10-4 × 502,5 × 45,75 = 0,000002 т/рік. 

Вуглецю діоксид 

Показник емісії kСО2, г/ГДж, розраховується за формулою:  

kСО2  = 3,67 kС εС,  

де: kС – показник емісії вуглецю, kС = 15300 г/ГДж; 

εС – ступень окислення вуглецю палива, εС = 0,995; 

kСО2 = 3,67 × 15300 × 0,995 = 55870,245 г/ГДж. 

МСО2 = 10-6 × 55870,245 × 502,5 × 45,75 = 1284,422 т/рік. 

Азоту (1) оксид [N2O] 

Показник емісії для природного газу kN2О = 0,1 г/ГДж. 

МN2О = 10-6 × 0,1 × 502,5 × 45,75 = 0,002 т/рік. 

Метан 

Показник емісії метану для природного газу k СН4 = 1,0 г/ГДж.  

М СН4 = 10-6 × 1,0 × 502,5 × 45,75 = 0,023 т/рік. 

 

1.2. Викиди забруднюючих речовин від ШРП 

Час роботи – 8760 год/рік. 

На території буда 3 од. ШРП.  

Згідно табл. VIII-10 Збірником показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами (Український 

науковий центр технічної екології. Донецьк. 2010 р.) при роботі ШРП граничні 

обсяги виробничо-технологічних втрат природного газу при умові нормативної 

герметичності обладнання складає q2=15,4м3/сут. 

Викиди складуть: 

Метан 

m = 3 × 15,4 × 0,723 × 103 / (24 × 3600) = 0,387 г/с. 

М = 3 × 15,4 × 365 × 0,723 × 10-3 = 12,192 т/год. 

 

1.3. Викиди забруднюючих речовин від автомобільного транспорту 
Витрата палива для легкового автомобіля складає 7,0 л на 100 км при русі по 

міським дорогам зі швидкістю 5 км/год., або 0,07 г/с. 

На відкритих автостоянках передбачено 130 машиномісць, у підземних 

паркінгах –984 машиномісця, що разом складає 1114 машиномісця. 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 209 

Приймаємо одночасну роботу 56 двигунів, в т.ч. 40 автомобілів, працюючих 

на бензині, 10 автомобілів, працюючих на дизпаливі, та 6 автомобілів, працюючих 

на скрапленому газі. 

Річна витрата палива при русі по території: бензину – 5,6 т/рік, дизпалива – 

2,8 т/рік, скрапленого газу – 0,9 т/рік. 

Розрахунки викидів з.р. проводився за формулою 5 «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних 

засобів», затвердженої Наказом Держкомстату України 13.11.2008 р. №452 у 

табличній формі. 

Викиди від автомобіля, працюючого на бензині: 

Забруднююча речовина Кпв, 

кг/т 

Ктс m1, г/с m, г/с М, т/рік 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 

21,0 0,9 0,001 0,040 0,106 

Оксид вуглецю 201,8 1,5 0,021 0,840 1,695 

НМЛОС/ вуглеводні 

граничні 

53,0 1,0 0,0037 0,148 0,297 

Сірки діоксид 1,0 1,0 0,00007 0,0028 0,0056 

Аміак 0,004 1,0 0,00000028 0,00001 0,00002 

Азоту (1) оксид [N2O] 0,188 1,0 - - 0,001 

Вуглецю діоксид 3183 1,0 - - 17,825 

Метан 0,94 1,5 - - 0,008 

 

Викиди від автомобілів, працюючих на дизпаливі: 

Забруднююча речовина Кпв, 

кг/т 

Ктс m1, г/с m, г/с М, т/рік 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 

31,4 0,95 0,002 0,020 0,084 

Оксид вуглецю 36,2 1,5 0,004 0,040 0,152 

НМЛОС/ вуглеводні 

граничні 

3,08 1,0 0,0002 0,002 0,009 

Сірки діоксид 4,3 1,0 0,0003 0,003 0,012 

Речовини у вигляді сусп. 

твердих часток 

(мікрочастинки та 

волокна) 

3,85 1,8 0,0005 0,005 0,019 

Бенз(а)пірен 0,03 1,0 0,000002 0,00002 0,00008 

Азоту (1) оксид [N2O] 0,165 1,0 - - 0,0005 

Вуглецю діоксид 3138 1,0 - - 8,786 

Метан 0,083 1,4 - - 0,0003 

 

Викиди від автомобілів, працюючих на скрапленому газі: 

Забруднююча речовина Кпв, 

кг/т 

Ктс m1, г/с m, г/с М, т/рік 
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Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 

21,0 0,9 0,001 0,006 0,017 

Оксид вуглецю 201,8 1,5 0,021 0,126 0,272 

НМЛОС/ вуглеводні 

граничні 

25,7 1,0 0,002 0,012 0,023 

Сірки діоксид 1,0 1,0 0,00007 0,0004 0,0009 

Метан 0,96 1,5 - - 0,001 

 

Сумарні секундні викиди складатимуть: 

Забруднююча речовина mбенз, г/с mдп, г/с mгаз, г/с Σm, г/с 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 

0,040 0,020 0,006 0,066 

Оксид вуглецю 0,840 0,040 0,126 1,006 

НМЛОС/ вуглеводні граничні 0,148 0,002 0,012 0,162 

Сірки діоксид 0,0028 0,003 0,0004 0,0063 

Аміак 0,00001 - - 0,00001 

Речовини у вигляді сусп. твердих часток 

(мікрочастинки та волокна) 

- 0,005 - 0,005 

Бенз(а)пірен - 0,00002 - 0,00002 

 

Сумарні річні викиди складатимуть: 

Забруднююча речовина Мбенз, 

т/рік 

Мдп, 

т/рік 

Мгаз, 

т/рік 

ΣМ, 

т/рік 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 

0,106 0,084 0,017 0,207 

Оксид вуглецю 1,695 0,152 0,272 2,119 

НМЛОС/ вуглеводні граничні 0,297 0,009 0,023 0,329 

Сірки діоксид 0,0056 0,012 0,0009 0,0185 

Аміак 0,00002 - - 0,00002 

Речовини у вигляді сусп. твердих часток 

(мікрочастинки та волокна) 

- 0,019 - 0,019 

Бенз(а)пірен - 0,00008 - 0,00008 

 

2. Визначення ступеню впливу викидів ЗР розрахунками розсіювання та 

їх аналіз 
З метою визначення ступеню впливу джерелами викидів на стан 

атмосферного повітря були проведені розрахунки розсіювання забруднюючих 

речовин по програмі «ЕОЛ-ПЛЮС».  

До розрахунків було прийнято два джерела (від котельного обладнання та 

двигунів автомобілів), які представлені відповідно до п. 3.5 ОНД-86 площинними 

джерелами, що апроксимують сукупність одиночних джерел викидів з близькими 

значеннями висот і середніми значеннями D і V1, характерними для одиночних 

джерел. 

Джерело 1 – площинне, від котельного обладнання 

Н = 37 м;      d = 0,25 м;      V = 0,18 м3/c;      W = 3,6 м/с. 
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Джерело 2 – площинне, від двигунів автомобільного транспорту  

Н = 2 м;      d = 0,08 м;      V = 0,105 м3/c;      W = 21м/с. 

Джерело 3 – площинне, від ШРП 

Н = 2 м;      d = 0,5 м;      V = 0,294 м/c;      W = 1,5м/с. 

 

В якості розрахункового було прийнято прямокутник 2000×2000 м з кроком 

сітки 100 м. 

Аналіз результатів розрахунків показав, що по всім забруднюючим 

речовинам очікувані концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі з 

урахуванням значень фонових концентрацій не перевищують 0,87 ГДКмр, на рівні 

верхніх житлових поверхів – 0,11 ГДКм.р., що знаходяться в межах допустимих.  

№ 

п/п 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Фонова 

концен-

трація, 

долей 

ГДКмр 

Абсолютно 

максимальна 

розрахункова 

концентрація 

без урахування 

фону, ГДКмр 

Абсолютно 

максимальна 

розрахункова 

концентрація з 

урахуванням 

фону, ГДКмр 

Приземний шар атмосферного повітря 

1 Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO+NO2]) 

0,73 0,13 0,86 

2 Аміак 0,4 < 0,1ГДКмр 

3 Сірки діоксид 0,12 < 0,1ГДКмр 

4 Оксид вуглецю 1,18 < 0,1ГДКмр 

5 Метан 0,4 < 0,1ГДКмр 

6 Бенз(а)пірен 0,4 0,47 0,87 

7 НМЛОС/ вуглеводні граничні 0,4 0,06 0,46 

8 Речовини у вигляді сусп. тв. 

частинок (мікрочастинки та 

волокна) 

0,71 < 0,1ГДКмр 

9 Група сумації №31 0,4 0,14 0,54 

Рівень верхніх житлових поверхів 

1 Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO+NO2]) 

- 0,11 - 

2 Оксид вуглецю - 0,016 - 

 

Перевищення концентрацій по усім забруднюючим речовинам відсутні, 

порушення санітарно-гігієнічних норм для житлової забудови не виявлено. 
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Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

 1 ДПТ СЕО 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

 301 Азоту діоксид 

 303 Аміак 

 330 Ангідрид сірчистий 

 337 Вуглецю оксид 

 410 Метан 

 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 

 2902 Суспендовані речовини, недиференційовані за складом 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

 1 0 0 2000 2000 100 100 0 0 

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

 Одеса           10  2  0 

 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

 1 Одеса 29.1 2.7 5 200   1 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

 1 1 ДПТ СЕО    
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ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменування 
джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Паливовикор. 
обладн. 

0 1 0 0 650 360 40 0.25 0.18 150 0 

 1 1 2 Автом. 
транспорт 

0 1 0 0 650 360 2 0.08 0.105 80 0 

 1 1 3 ШРП 0 1 0 0 650 360 2 0.5 0.294 29.1 0 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

 1 1 1 301  1 0.141 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

 1 1 1 337  1 0.515          

 1 1 2 301  1 0.066          

 1 1 2 303  1 1E-5          

 1 1 2 330  1 0.0063          

 1 1 2 337  1 1.006          

 1 1 2 703  1 2E-5          

 1 1 2 2754  1 0.162          

 1 1 2 2902  1 0.005          

 1 1 3 410  1 0.387          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

 301 Азоту діоксид 0.2 1 

 303 Аміак 0.2 1 

 330 Ангідрид сірчистий 0.5 1 

 337 Вуглецю оксид 5 1 

 410 Метан 50 1 

 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 1E-6 1 

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1 1 

 2902 Суспендовані речовини, недиференційовані за складом 0.5 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

 1              



Звіт зі СЕО  
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Речовина 301 (Азоту діоксид) 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.13 300 200 140 0.50 2 83.23 1 16.77 0 0 0 0 0 0 

 0.13 -300 200 40 0.50 2 83.23 1 16.77 0 0 0 0 0 0 

 0.13 300 -200 220 0.50 2 83.23 1 16.77 0 0 0 0 0 0 

 0.13 -300 -200 320 0.50 2 83.23 1 16.77 0 0 0 0 0 0 

 0.13 -300 -100 330 0.50 2 84.80 1 15.20 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 
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Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
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Речовина 703 (Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)) 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.47 -300 -100 330 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.47 300 -100 210 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.47 -300 200 40 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.47 300 200 140 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.47 -300 -200 320 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 
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 217  



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 
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Речовина 2754 (Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)) 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.055 -300 -100 330 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.055 300 -100 210 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.054 -300 200 40 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.054 300 200 140 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.054 -300 -200 320 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 
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Звіт зі СЕО  
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Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.14 -300 200 40 0.50 2 83.75 1 16.25 0 0 0 0 0 0 

 0.14 300 200 140 0.50 2 83.75 1 16.25 0 0 0 0 0 0 

 0.14 300 -200 220 0.50 2 83.75 1 16.25 0 0 0 0 0 0 

 0.14 -300 -200 320 0.50 2 83.75 1 16.25 0 0 0 0 0 0 

 0.14 -300 -100 330 0.50 2 85.28 1 14.72 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 
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Звіт зі СЕО  
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Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин на рівні верхніх житлових поверхів 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

 1 ДПТ СЕО 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

 301 Азоту діоксид 

 337 Вуглецю оксид 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

 1 0 0 2000 2000 100 100 0 0 

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

 Одеса           10  2  0 

 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

 1 Одеса 29.1 2.7 5 200   1 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

 1 1 ДПТ СЕО    

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменування 
джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 
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площадного гирлом лінійного, (для  

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Паливовикор. 
обладн. 

0 1 0 0 650 360 6 0.25 0.18 150 0 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

 1 1 1 301  1 0.141 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

 1 1 1 337  1 0.515          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

 301 Азоту діоксид 0.2 1 

 337 Вуглецю оксид 5 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

 1              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Звіт зі СЕО  
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вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 224 

 
 
 
Речовина 301 (Азоту діоксид) 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.11 300 200 140 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 -300 200 40 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 300 -200 220 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 -300 -200 320 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 -400 0 8.5304E-11 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  
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Звіт зі СЕО  
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Речовина 337 (Вуглецю оксид) 
Розрахунковий майданчик 1 
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок 

Конц. в точці, 
долей ГДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

 0.016 300 200 140 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.016 -300 200 40 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.016 300 -200 220 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.016 -300 -200 320 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.016 -400 0 8.5304E-11 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 
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Додаток 8 

Орієнтовані розрахунки утворення відходів 

1. Орієнтовані розрахунки утворення відходів при експлуатації 

1.1. Розрахунок орієнтованого утворення твердих побутових відходів 

(ТПВ) та сміття з території 
Розрахунок очікуваного утворення відходів виконано згідно середньорічним 

нормам утворення твердих побутових відходів Постанові Кабінету Міністрів 

України №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів» від 10.12.2008 р. та Техніко-економічних показників проекту ДПТ.  

Вихідні дані для розрахунку та результати розрахунку наведені в таблиці: 

№ Об’єкт Розрахункова 

величина 

(добова) 

Значення 

розрахункової 

величини 

Об’єм 

утворення 

(т/рік) 

1 Житлові будинки 0,77 кг/чол.  2450 чол. 688,573 

2 Дошкільні навчальні заклади 0,28 кг/ місце 200 місць 20,44 

3 Торговий центр 0,15 кг/м2 

торгової площі 

13500 м2 739,125 

4 Прибирання території 0,5 кг/м2 (рік) 18400 м2  9,2 

5 Усього 1457,338 

 

Орієнтований морфологічний склад ТПВ характеризується наступними 

показниками: 

- Харчові відходи 35%: 

відходи кухонні органічні, придатні для компостування, код 7710.3.1.11 

G = 510,068 т/рік  

- Пластикові відходи 27%: 

матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, код 

7730.3.1.02 

G = 393,481 т/рік  

- Макулатура 23%: 

папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, код 

7730.3.1.01 

G = 335,188 т/рік  

- Скляні відходи 5%: 

тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що 

утворилися під час перевезень, та тари аптечної), код 7710.3.1.02 

G = 72,867 т/рік. 

- Жерстяні і металізовані відходи 5%: 

брухт чорних металів дрібний інший, код 7710.3.1.08 

G = 72,867 т/рік. 

- Інше 5%; 

відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн, код 7720.3.1.01 

G = 72,867 т/рік. 

Відповідно до п. 3.1 Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України №133 від 01.08.2011 р. 

«Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів», 
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передбачається роздільний збір відходів згідно з технологічною схемою 2 – на три 

контейнери: один - для певного виду відходу (або жовтого кольору з написом 

«Полімери», або зеленого з написом «Скло», або синього з написом «Папір»), 

другий - для збору інших видів відходів як вторинної сировини (блакитного 

кольору з написом «Вторинна сировина»), третій - для збору змішаних відходів 

(сірого кольору). 

 

1.2. Матеріали зв’язувальні неорганічні (пісок промаслений)  
Оскільки прогнозувати кількість проливів ПММ, що потрапляють на ґрунт та 

тверді покриття при експлуатації автотранспорту в результаті нещільності паливної 

системи досить складно, об’єм піску замазученного, що може утворюватися, 

приймаємо як для аналогічних підприємств: 

G = 0,3 т/рік. 

 

Таким чином, при експлуатації проектуємого об’єкту буде утворюватися 

1537,5 т/рік відходів, в т.ч. відходів ІІІ класу – 0,14, відходів ІV класу – 1537:  

№  Найменування відходу Код  

відходу 

Клас 

небезпеки 

Кількість, 

т/рік 

1 Пісок замазучений 9010.2.3.02 3 0,3 

2 ТПВ та зміту з території 7720.3.1.01 4 1537 

 

 

2. Орієнтовані обсяги утворення відходів під час будівельно-монтажних 

робіт 

Орієнтовані обсяги утворення відходів під час організації робіт приймаємо на 

підставі аналізу обсягів утворення відходів аналогічних об’єктів: 

№  Найменування відходу Код  

відходу 

Клас 

небезпеки 

Кількість, 

т/рік 

1 Матеріали зв'язувальні органічні зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути використані за 

призначенням 

4510.1.2.01 3 8,5 

2 Вироби з деревини зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, залишки та стружка з 

деревини, у т. ч. від щитів дерев'яних для 

підлоги чи паркету, які не можуть бути 

використані за призначенням 

4510.1.3.06 4 160,0 

3 Матеріали та вироби з пластмас зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути використані за 

призначенням 

4510.1.3.08 4 162,0 

4 Конструкції залізобетонні та металеві та 

деталі із заліза й сталі зіпсовані (пошкоджені) 

або неідентифіковані) 

4510.2.9.06 4 155,0 

5 Відходи змішані будівництва та знесення 

будівель і споруд 

4510.2.9.09 4 5600,0 



Звіт зі СЕО  

проекту детального плану території у межах: 

вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська,  

вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії 

в м. Одесі 
 

 230 

6 Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. 

сміття з урн 

7720.3.1.01 4 87,0 

7 Матеріали обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

7720.3.1.01 4 1,7 

8 Суміш грунту і каменів 4510.2.9.02 4 7500 

 
Т.ч., при проведенні робіт очікуване утворення відходів – 13674,2 т/рік, в т.ч. 

відходів ІІІ класу – 8,5 т/рік, відходів ІV класу – 13665,7 т/рік. 

 


