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ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 

ПЕРЕДУМОВИ 

 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України "Про стратегічну екологічну 

оцінку", який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки для 

документів державного планування у встановленому законодавством порядку.  

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це систематична та комплексна процедура 

оцінки наслідків політик, планів або програм та їх альтернатив з метою недопущення негативних 

екологічних наслідків реалізації цих рішень та гарантування дотримання принципів сталого 

розвитку. 

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, 

безпечності життєдіяльності людей та охорони їх здоров’я, інтегрування екологічних вимог під 

час розроблення та затвердження документів державного планування. Це системний інструмент 

оцінки, який підтримує та інформує про процес прийняття рішень. 

СЕО включає визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження  документа державного 

планування та повинен містити, з урахуванням змісту  і рівня деталізації документа державного 

планування, сучасних знань і методів  оцінювання, інформацію згідно статті 11 Закону України 

"Про стратегічну екологічну оцінку".  

 

Обсяг стратегічної екологічної оцінки.  

 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) виконується в обсягах визначених статтею 11 Закону 

України "Про стратегічну екологічну оцінку" та відповідно до "Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування", затверджених 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.  

В ході проведення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа 

державного планування «Детальний план території який включає земельну ділянку площею 8,07 

га з кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської 

сільської ради Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), 

для будівництва полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської 

АЕС (четверта карта)», зокрема для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні 

ресурси, ґрунти, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, безпеки 

життєдіяльності населення та його здоров’я. 

Першим завданням СЕО є визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки та ключових 

екологічних проблем, коло органів влади та зацікавлених сторін, які братимуть участь у 

консультаціях, зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення громадськості до 

консультацій і участі у СЕО. 

Детальний план території розробляється з метою виконання вимог статті 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», а також: 

  - уточнення та деталізації проєктно-планувальних рішень генерального плану; 

    - визначення планувальної структури та комплексного розвитку промислової території; 

    - формування принципів планувальної організації забудови, просторової композиції, 

параметрів окремих об’єктів та ландшафтної організації забудови; 

    - визначення містобудівних умов та обмежень на забудову території; 

    - забезпечення комплексної забудови; 

    - врахування інвестиційних намірів, щодо можливості якісної забудови території та 

черговості будівництва на ній.. 
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Методологія проведення стратегічної екологічної оцінки 

 

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку» методологія 

проведення процедури складається з: 

1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

3) проведення громадського обговорення та консультацій; 

4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 

обговорення та консультацій; 

5) інформування про затвердження документа державного планування; 

6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення. 

 

В рамках процедури СЕО, а саме визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки було 

розроблено: 

1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план 

території який включає земельну ділянку площею 8,07 га з кадастровим номером 

5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської сільської ради 

Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для будівництва 

полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта 

карта)» оприлюднена на офіційному сайті веб-сайті Рафалівської селищної ради за посиланням: 

https://rafalivka.in.ua/2022/09/26/zayava-pro-vyznachennya-obsyagu-strategichnoyi-ekologichnoyi-

oczinky-proyektu-detalnyj-plan-terytoriyi/. 

2. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проєкту опубліковано у  газеті "Вісті Рівненщини" № 36 від 30.09.2022р. та газеті 

«Володимирецький вісник» № 39 від 29.09.2022р.  

 

3. Рафалівською селищною радою направлено Заяву про визначення обсягу СЕО до 

Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації та 

Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної 

адміністрації для надання зауважень та пропозицій.  

Згідно листів Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської 

обласної державної адміністрації та Департамент екології та природних ресурсів Рівненсбкої 

обласної державної адміністрації встановило ряд пропозицій щодо структури і наповненості Звіту.  

 

4. Протягом громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту «Детальний план території який включає земельну ділянку площею 

8,07 га з кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської 

сільської ради Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для 

будівництва полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС 

(четверта карта)» зауваження та пропозицій від громадськості не надходили. 
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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО 

ЗВ'ЯЗОК 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 (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 

(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою 

України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної 

екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках 

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

політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. 

№ 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». 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію 

законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою 

законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку 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 р. 

про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою 

України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний 

Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в 

країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні 

програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням 

необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. 

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, детальний план 

території є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток 

території. 

   

Проект «Детальний план території який включає земельну ділянку площею 8,07 га з 

кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської сільської 

ради Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для 

будівництва полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС 

(четверта карта)» виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, 

Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування 

території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону 

культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-

заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно - методичних положень 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства. 

Детальний план території розроблений для будівництва полігону по захороненню 

промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) та комплексу будівель та 

споруд підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів (ІІ етап реалізації).  

Проектована четверта карта полігону є спеціалізованою спорудою, призначеною для 

прийому та захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС III і IV класів 
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небезпеки. 

До складу нових споруд полігону включені: 

-   ділянка складування відходів з окремими секціями для відходів III та IV класів 

небезпеки; 

- вагова; 

- будівля обслуговуючого персоналу; 

- під'їзна   автодорога   до   карти   №°4   І   в'їзди   на   ділянку   довгострокового 

захоронення; 

- кільцевий проїзд по периметру карти №°4; 

- наглядові свердловини спостереження для моніторингових досліджень у процесі 

експлуатації полігона - 2 шт.; 

- розбірні автомобільні ваги; 

- протипожежні резервуари 2x200м3 з мокрими колодязями для відбору води; 

- дезбар'єр; 

- резервуари збору фільтрату; 

- резервуар збору підземних вод від пластового дренажу; 

- резервуари збору дощових вод; 

- інженерні комунікації та мережі, в т. ч.: 

- система дощоприймачів з трубопроводом відведення в резервуари накопичувані; -

трубопровід відведення фільтрату; 

- трубопроводи пластового дренажу; 

- кабельна мережа зовнішнього електропостачання. 

 

На території ділянки передбачено будівництво необхідних інженерних споруд. Вільну від 

забудови територію засаджують деревно-чагарниковими породами, що мають фітонцидні 

властивості, а також породами дерев і чагарників, стійких до впливу газів і диму.  

Чисельність працівників на полігоні – 5 чол. 

На майданчику полігону запроектовані інженерні мережі: 

- система дощоприймачів з трубопроводом відведення в резервуари накопичувані  

- трубопровід відведення фільтрату  

- два протипожежні резервуари об'ємом 200м кожний з мокрими колодязями для 

відбору води  

- трубопроводи пластового дренажу  

- кабельна мережа зовнішнього електропостачання  

Забезпечення майданчика полігона питною водою передбачається привозною водою, 

бутильованою. 

Збір забруднених зливових стоків, крім ділянки захоронення відходів, проводиться в 

резервуари зливової каналізації. Вивіз стоків з резервуарів передбачається спеціалізованим 

автотранспортом на утилізацію до очисних споруд ВП «Рівненська АЕС». 

Опалення будівель передбачається електричне. 

Мережі дренажу, фільтрату, каналізації та кабельні електричні мережі прокладаються 

підземно. 

При гасінні пожежі прокладання пожежних рукавів передбачено по твердому покриттю. 

На виїзді з полігону для дезінфекції коліс автотранспорту передбачена контрольно-

дезинфікуюча зона (дезбар'єр). 

Кількість промислових та будівельних відходів, що надходять на полігон, становить 6,502 

тис.т на рік,у тому числі відходи IV класу небезпеки - 6,497 тис. т на рік та відходи III класу 

небезпеки - 0,005 тис. т на рік. 

Загальна площа будівництва ділянки складування полігону становить 2,1 га. 

Розрахунковий термін накопичення відходів становить: 

- на карті № 4 захоронення відходів IV класу небезпеки - 12,0 років; 

- на карті № 4 захоронення відходів III класу небезпеки -12,3 років. 

 

Основні види робіт на полігоні: 
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- керівництво, загальна організація робіт - майстер; 

- приймання промислових та будівельних відходів, здійснення обліку та вхідного 

контролю - приймальник, який працює на контрольно-пропускному пункті і в обов'язки 

якого входить контроль за документами та складом відходів; 

-розміщення відходів на ділянці складування, зрушування, ущільнення -планувальник 

(машиніст бульдозера). 

Побутові потреби експлуатаційного персоналу полігону забезпечуються існуючими 

санітарними послугами. Додаткові санітарно-побутові приміщення не передбачаютьсяМета 

проекту: 

 • оптимальне розміщення та функціонування полігону по захороненню промислових та 

будівельних відходів РАЕС 

• оптимальне розміщення та функціонування підприємства сортування та перероблення ТПВ 

• визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній території; 

• визначення містобудівних умов та обмежень забудови; 

• визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно ДБН та санітарно-

гігієнічних норм. 

При розробці Звіту з стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території були 

враховані документи: 

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

(Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII); 

- Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням 

(розпорядження Кабміну від 30.03.2016 № 271-р, постанова Кабміну від 04.12.2019 № 1065); 

- Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною,  зі  змінами  і  

доповненнями,  внесеними  Регламентом  (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009; 

-  Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди; 

- Рамкова директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008р. 

"Про відходи»; 

-  Директива Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року "Про захоронення відходів"; 

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030роу (розпорядження Кабміну 

від 08.11.17 № 820); 

- Національний план управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабміну від 28.05.19 

№ 195); 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.2004 р. № 265 «Програми поводження з 

твердими побутовими відходами»; 

- постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про  затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027роки»; 

-  розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2020 року № 

77 «Про план на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 

2027 року», 

- Схемою планування території Рівненської області розробленою Українським Державним 

науково-дослідним інститутом проектування міст «Дніпромісто» згідно договору № 124 - 01- 2008 

від 08.09.2008 р. 

 

Процедура СЕО проєкту «Детальний план території який включає земельну ділянку площею 

8,07 га з кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської 

сільської ради Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для 

будівництва полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС 

(четверта карта)» дозволить оцінити наслідки реалізації Програми на довкілля Рівненської області, 

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

можливих негативних наслідків під час її реалізації. А також забезпечити високий рівень охорони 

довкілля, виключити незворотні та істотні наслідки, захистити території і об’єкти, що 

охороняються, а також забезпечити недоторканність місць існування і інших територій, які 

представляють особливу важливість для збереження біорізноманіття.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ 

ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

 

При аналізі та оцінці поточного стану довкілля Рівненської області були використані 

статистичні та офіційні дані органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.  

Основними джерелами інформації були Регіональні доповіді про стан навколишнього 

природного середовища Рівненської області, Огляди стану довкілля області, річні звіти 

Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, Екологічний паспорт Рівненської 

області, звіти Головного управління статистики Рівненської області. В процесі роботи були 

проаналізовані доступні дані моніторингових досліджень. 

 

2.1. Загальна характеристика області  

Рівненська область розташована на північному заході України. Її площа – 20,1 тис. км2, що 

становить 3,1 % від загальної території України. Область складається із 4 районів (Рівненський, 

Сарненський, Вараський, Дубенський).  

Станом на 01.11.2021 року населення Рівненської області становить 1171,445 тис. осіб, в 

тому числі: міське - 544,074, сільське - 627,371 тис. осіб.  

Клімат помірно континентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, середньорічна 

кількість опадів – 600-700 мм. Зима настає наприкінці листопада, а стійкий сніговий покрив 

утворюється в останні дні грудня - першій декаді січня.  

Область в геоморфологічному відношенні поділяється на три частини: Полісся, Волинське 

лесове плато і Мале Полісся, що розташоване на півдні, між Радивиловом і Острогом, де у нього 

вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 300 м над рівнем моря.   

Розміщення Рівненщини на межі Східноєвропейської платформи і Карпатської 

геосинклінальної області зумовило бурхливий і неоднозначний перебіг геологічної історії, що 

відбилося у неоднорідності тектонічної структури і формуванні досить складного комплексу 

геологічних відкладів на більшій частині області. Територія області розташована у межах двох 

крупних платформенних структур - Українського щита та Волинсько-Подільської плити і лише 

незначна ділянка на північно-східній окраїні Рівненщини лежить у межах Прип’ятського прогину.   

Гідрологічно Рівненщина знаходиться у районі трьох артезіанських басейнів підземних вод: 

Волино-Подільського, Прип’ятського та Українського басейну тріщинних вод.   

Територією області протікає 171 річка, знаходиться 150 озер, 12 водосховищ, 1688 ставків.  

Ріки області належать до басейну Прип’яті і живляться в основному за рахунок талих 

снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та атмосферних опадів. Найбільші з них – Горинь, 

Стир та притока Горині – Случ. Основний напрямок течії – з півдня на північ – зумовлений 

загальним зниженням території від Волинського лесового плато до Поліської низовини.  

Найбільші серед озер – Нобель (площа 4,99 км2, максимальна глибина 11,3 м) та Біле (площа 

4,53 км2, максимальна глибина 26,8 м). Є також значна кількість озер у заплавах Горині, Стиру, 

Веселухи.  

Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найпоширеніші дерново-підзолисті, опідзолені, 

дернові, торфові та торфоболотні ґрунти. Дерново-підзолисті, характерні для Полісся, малородючі, 

бідні на поживні речовини ґрунти утворились під лісовою рослинністю на водно льодовикових 

відкладах. На лесах Волинського плато сформувались світло-сірі ґрунти і опідзолені чорноземи, 

вони досить родючі, тому майже всі розорані. Південь  

Полісся представляють дернові та торфоболотні ґрунти в заболочених зниженнях озерно-

льодовикового та річкового походження.  

Територія Рівненщини охоплює декілька природних регіонів і лежить на межі між 

Центральною та Східною Європою, відзначаючись великою різноманітністю рослинного світу. За 

підрахунками флора області нараховує понад 1600 видів вищих рослин. Чимало з них зростають у 

багатьох регіонах земної кулі, але є і такі, що мають досить вузький ареал, та такі, що знаходяться 
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на межі свого поширення.  

Область за своїм рослинним покривом належить до Східноєвропейської провінції 

Європейської широколистяної і лісової зони. У рослинному покриві переважають ліси (36% 

площі), 10% займають луки та 7-8% − болота. На Поліссі найбільш поширені соснові та сосново-

дубові ліси, на Волинському лесовому плато – здебільшого листяні ліси, а в Малому Поліссі – 

дубово-соснові ліси з більш багатим, ніж на Поліссі, трав’яним покривом. Луки, як правило, 

зосереджені в заплавах пічок. Більшість боліт низинні, менш поширені перехідні та верхові.   

Тваринний світ характерний для лісової зони і широко представлений ссавцями, птахами, 

плазунами, земноводними, круглоротими та рибами. 

 Поліська зона характеризується великим розмаїттям фауни, серед представників якої 

зустрічаються і рідкісні у сучасній Україні представники хребетних (лось, рись, глухар, тетерук, 

рябчик тощо). У лісостеповій зоні області зростає чисельність зайців, лисиць, мишовидних 

гризунів та землериїв, проте видовий склад лісової фауни тут значно бідніший, ніж у лісах Полісся 

(частіше зустрічаються лише білки, лісові куниці, дещо менше − вовки, дикі кабани тощо). Разом з 

тим, є чимало видів хребетних, які поширені всією територією області, не маючи певних 

регіональних ареалів.  

Серед таких представники орнітофауни – водоплавні, болотні та лучні птахи (качки, кулики, 

перепілки).  

Мінерально-сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного 

напрямку (торф), дорогоцінного каменю (бурштин), базальтової сировини для виробництва 

мінеральної вати та волокна, сировини для виробництва будівельних матеріалів (сировина 

цементна, скляна, крейда будівельна, камінь будівельний тощо), прісних та мінеральних підземних 

вод. 

 

2.2 Загальна характеристика стану атмосферного повітря 

За даними Головного управління статистики у області загальний обсяг викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2021 році від стаціонарних джерел склав 9,4 тис. т, 

що на 0,7 тис. т або на 7 % менше ніж у 2020 році. 

Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення в розрахунку на квадратний кілометр території області склала 467,7 кг у 2021 році 

проти 506,1 кг у 2020 році, у розрахунку на одну особу – 8,2 кг у 2021 році проти 8,8 кг у 2020 

році. 

На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають економічні 

процеси в області. Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

підприємств області обумовлене впровадженням на підприємствах сучасних технологій та 

поступовим проведенням налагоджувальних робіт обладнання, здійсненням природоохоронних 

заходів та проведенням інвентаризації джерел викидів для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.  

Найбільш забрудненими є території міст Рівне (9232,8 кг/км
2
 ), Дубно (4437 кг/км

2
 ), 

Вараша (2926,6 кг/км
2 
), Острога (1000 кг/км

2
 ). 

Основними забруднювачами довкілля області є підприємства переробної промисловості 

(92,8 % обсягу викидів у порівнянні з 2020 роком). 

В області у 2021 році спостереження за станом забруднення атмосферного повітря та 

промислових викидів в атмосферу здійснювали: Рівненський обласний центр з гідрометеорології; 

ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров’я України» та його міжрайонні та міські відділи лабораторних досліджень.  

Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря в м. Рівне проводилась за матеріалами 

Рівненського обласного центру гідрометеорології, для чого на 3-х стаціонарних постах в м. Рівне 

відбирались проби атмосферного повітря, визначалась кислотність атмосферних опадів.  

Всі пости спостереження розташовані у частинах міста з інтенсивним рухом транспорту. 

 В пробах вимірювались концентрації 11 пріоритетних забруднювальних речовин, які 

найбільше впливають на організм людини і навколишнє середовище, а саме: пилу, діоксиду сірки, 

діоксиду азоту, оксиду азоту, сірководню, фенолу, фтористого та хлористого водню, аміаку, 

формальдегіду, а також 8 важких металів – заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому 
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і цинку. 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин не перевищували нормативів, за 

винятком формальдегіду та фтористого водню, концентрація яких перевищувала ГДК у 2,2 разу та 

1,3 разу відповідно. 

За останні 5 років спостерігається тенденція до зменшення середньорічних концентрацій 

пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, та збільшення середньорічних концентрацій важких металів, 

оксиду азоту, хлористого водню. Без суттєвих змін залишаються середньорічні концентрації 

сірководню, фенолу, фтористого воднюаміаку і формальдегіду. Кислотність атмосферних опадів 

протягом року була в межах 5,1-7,5 од. рН, що відповідає встановленим нормативам. 

За даними спостережень протягом 2021 року екстремально високих рівнів забруднення 

атмосферного повітря в м. Рівне не спостерігалось. Рівень забруднення атмосферного повітря, 

згідно індексу забруднення (ІЗА) збільшився в порівнянні з минулими роками і у 2021 році 

дорівнював 6,76 (у 2020 році – 5,74). 

 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 

В 2021 році радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь з повітря 

проводився Рівненським обласним центром гідрометеорології в 19 пунктах спостережень 9 

західних областей, з них два пункти знаходяться в межах Рівненської області – М Сарни, АМСЦ 

Рівне 

Протягом року різких коливань величини сумарної бета-активності не спостерігалось. 

Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,8-2 рази. Річна сумарна бета-

активність атмосферних випадінь в пунктах контролю перевищує доаварійні рівні приблизно в 

1,08 рази (584 Бк/м2 – середнє у колишньому СРСР доаварійне значення річної сумарної бета-

активності атмосферних випадінь). Випадків перевищення сумарної бета-активності значення 110 

Бк/м2 за добу у даних пунктах спостереження не виявлено. Щомісячно проводився гама-

спектрометричний аналіз проб атмосферних випадінь на вміст 137Cs у пунктах спостережень 

АМСЦ Рівне та МС Сарни. Випадків перевищення гранично допустимих рівнів концентрації 

137Cs в пробах не виявлено. 

 

 

2.3 Загальна характеристика водних ресурсів 

Рівненщина, як і більшість областей західного і північного регіону України, багата на 

поверхневі води. Територією області протікає 149 річок довжиною понад 10 км, знаходяться 151 

озеро, 12 водосховищ, 1546 ставків. 

Серед річок області одна велика (р.Прип’ять), шість середніх (р. Стир, р. Іква, р. Горинь, р. 

Случ, р. Ствига, р. Льва) та 142 малі річки. Річки області належать до басейну правої притоки 

Дніпра – р. Прип’ять і живляться в основному за рахунок талих, снігових вод, у меншій мірі – 

ґрунтових вод та атмосферних опадів. Основний напрямок течії рік з півдня на північ зумовлений 

загальним зниженням у цьому напрямку висотних відміток поверхні. У будові річкової сітки 

відбилися відмінності рельєфу двох фізико-географічних зон, в яких розташована Рівненщина. У 

межах Полісся річки мають широкі, з заболоченими заплавами, долини, в яких є багато стариць та 

озер. У південній частині області, в межах Волинської височини, характер річок різко змінюється. 

Внаслідок значного зниження рельєфу швидкість течії річок збільшується до 0,5– 1 м/с. Долини 

річок вузькі та глибокі, ширина заплав невелика. Густота річкової сітки також нерівномірна. Вона 

більша в лісостеповій зоні області і дещо менша на Поліссі. 

В області налічується 151 озеро, загальна площа цих природних водойм становить 30,52км
2
, 

а сумарний об’єм води в них сягає майже 45,668 млн. м
3
. 

В області налічується 12 водосховищ, з них 7 руслових, 5 наливних. Найбільші 

водосховища Хрінницьке на річці Стир і Млинівське на річці Іква. 

 

 

2.3.1Водозабезпеченість території та регіонів  

Рівненщина рівномірно забезпечена поверхневими водами (водними об’єктами).  

Загальні прогнозні ресурси підземних вод в області складають близько 1314,913 млн. м
3
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/рік, затверджені запаси 165,707 млн. м
3
 /рік, відсоток від прогнозних складає 12,6 %. 

 

2.3.2 Водокористування та водовідведення  

За узагальненими даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп) у 

2021 році водокористувачами області забрано з природних водних об’єктів 116,624 млн. м
3
 прісної 

води, в тому числі 77,634 млн. м
3
 з поверхневих джерел і 36,99 млн. м

3
 з підземних водоносних 

горизонтів.  

Забір води за галузями економіки в області у 2021 році склав:  

- промисловість – 69,637 млн. м
3
 ; 

 - сільське господарство – 0,147 млн. м
3
 ;  

- зрошення – 0,013 млн. м
3
 ;  

- риборозведення – 3,397 млн. м
3
 ;  

- житлово-комунальне господарство – 16,253 млн. м
3
 ; 

 - інші галузі – 0,743 млн. м
3
 . 

 

2.2.3 Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод 

В 2021 році у поверхневі водні об’єкти області скинуто 56,98 млн. м
3
 зворотних вод. 

У складі зворотних вод нормативно очищені – 29,983 млн. м
3
 , недостатньо очищені – 7,405 

млн. м
3
 , неочищених – 0,845 млн. м

3
 , нормативно чисті без очистки – 18,747 млн. м

3
. 

Нормативно очищені зворотні води проходили очистку на очисних спорудах біологічної та 

механічної очистки. 

У складі зворотних вод у поверхневі водойми області в 2021 році скинуто 11567,8955 тонн 

забруднюючих речовин. 

Радіоактивне забруднення поверхневих вод в області визначається в основному впливом 

Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій. В області моніторинг радіаційного стану 

поверхневих вод здійснює: - Рівненський обласний центр з гідрометеорології; - Регіональний офіс 

водних ресурсів у Рівненській області. Обласним центром з гідрометеорології в зоні дії 

Рівненської та Хмельницької АЕС відбирались проби поверхневих вод для гамма-

спектрометричного аналізу на вміст в них 
137

Cs. 

У прикордонних з Республікою Білорусь пунктах спостережень питомі активності 
137

Cs 

були в межах 2,0–2,35 пКі/л та 
90

Sr – 0,08–0,37 пКі/л та не перевищували допустимі рівні. 

Максимальну активність дадіонуклідів було зафіксовано на р. Ствига в с. Познань 
137

Cs – 4 пКі/л у 

березні 2021 року та 
90

Sr – 0,37 пКі/л у квітні 2021 року, що не перевищує допустимі рівні (ДР-

2006). 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснює постійний лабораторний контроль за якістю 

питної води відповідно до вимог ДсанПіН 2.24.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». Дослідження якості питної води здійснюється власною 

акредитованою лабораторію, а саме:  

- з підземних джерел водопостачання; 

 - на виході із насосних станцій перед надходженням у водопровідну мережу;  

- у водопровідній мережі. 

 

2.4 Загальна характеристика рослинного світу  

Лісові ресурси в області розміщені нерівномірно, в основному зосереджені в її північній 

частині. У лісовому покриві хвойні породи дерев становлять 65,4 %, м’яколисті – 23,8 %, 

твердолисті – 10,8 %. 

 Особливу групу хвойних лісів на Рівненщині становлять ялинові ліси (у поліській частині 

області). У найбільш зволожених місцях зустрічаються сосновоялинові ліси біломошники, де до 

ялини та сосни домішується вільха чорна.  

Серед специфічних рослинних угрупувань області слід згадати своєрідні «крейдяні ліси» 

(соснові та дубово-соснові асоціації на відслоненнях крейди), фрагменти яких зустрічаються у 

лісостеповій частині області, а також сусідні з ними рослинні угруповання «наскельних степів» 

(вишня степова, ковила волосиста, осока низька, люцерна розпростерта та інші). 

Всього понад 1,6 тис. видів рослин зустрічається на Рівненщині. Вони створюють зелене 

вбрання лісів, барвисті килими лук і галявин, простори боліт. 68 Серед рослин є чимало рідкісних, 
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що охороняються законом. 81 вид судинних рослин та грибів області занесено до Червоної книги 

України 

  

 

2.4 Загальна характеристика тваринного світу 

Тваринний світ хребетних видів області широко представлений ссавцями, птахами, 

плазунами, земноводними, круглоротими та рибами.  

Поліська зона характеризується великим розмаїттям фауни, серед представників якої 

зустрічаються і рідкісні у сучасній Україні представники хребетних (лось, рись, глухар, тетерук, 

рябчик тощо). 

 У лісостеповій зоні області зростає чисельність зайців, лисиць, мишовидних гризунів та 

землериїв, проте видовий склад лісової фауни тут значно бідніший, ніж у лісах Полісся (частіше 

зустрічаються лише білки, лісові куниці, дещо менше – вовки, дикі кабани тощо). Разом з тим, є 

чимало видів хребетних, які поширені всією територією області, не маючи певних регіональних 

ареалів. Серед таких представники орнітофауни – водоплавні, болотні та лучні птахи (качки, 

кулики, перепілки тощо).  

Найбільш поширені родини хребетних на Рівненщині: 

 - ссавці: білячі, боброві, вепрячі, вовчкові, гладконосі, зайцеві, землерийкові, їжакові, 

котячі, кротові, куницеві, мишині, нутрієві, оленячі, підковоносі, полівкові, полорогі, хом’якові;  

 - птахи: вівсянкові, воронові, в’юркові, голубині, дрімлюгові, дроздові, дятлові, 

жайворонкові, завирушкові, зозулеві, вивільгові, качині, королькові, кропивникові, ластівкові, 

лелекові, мартинові, мухоловкові, норцеві, одудові, омелюхові, пастушкові, пищухові, плискові, 

серпокрильцеві, сивкові, сиворакшеві, синицеві, славкові, соколині, сорокопудові, тетерукові, 

ткачукові, фазанові, чаплеві, шпакові, яструбині;  

- плазуни: веретінцеві, вужеві, гадюкові, черепахові (наземні), ящіркові; 

 - земноводні: жаб’ячі, квакшеві, круглоязикові, ропухові, саламандрові;  

- риби: коропові, лососеві, окуневі, сомові, тріскові, щукові, бичкові, в’юнові, колючкові. 

 

2.6 Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні  

Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження популяцій видів 

рослин і тварин в області створена та існує мережа природнозаповідного фонду, до якої станом на 

01.01.2022 року віднесено 320 територій та об’єктів загальною площею 203,9 тис. га, що складає 

10,15 % від загальної площі області, в тому числі 28 об’єктів загальнодержавного значення 

площею 90,27 тис. га та 292 об’єкти місцевого значення площею 113,68 тис. га. 

 

2.7 Земельні ресурси та ґрунти 

 

2.7.1 Структура та стан земель  

За даними головного управління Держгеокадастру у області загальна площа земель області 

становить 2005,1 тис. га, з них 46,2 % займають сільськогосподарські угіддя, 40,2 % – ліси та інші 

лісовкриті площі, 3,0 % – забудовані землі, 5,3 % – відкриті заболочені землі, 1,6 % – відкриті 

землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті 

зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 1,5 % – інші землі, 2,2 % – території, покриті 

поверхневими водами. 

За даними головного управління Держгеокадастру у області загальна площа земель області 

становить 2005,1 тис. га, з них 46,2 % займають сільськогосподарські угіддя, 40,2 % – ліси та інші 

лісовкриті площі, 3,0 % – забудовані землі, 5,3 % – відкриті заболочені землі, 1,6 % – відкриті 

землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті 

зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 1,5 % – інші землі, 2,2 % – території, покриті 

поверхневими водами. 

 

2.8  Надра 

2.8.1 Мінерально-сировинна базам 

В області станом на 01.01.2021 року 372 родовища з 18 видів різноманітних корисних 
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копалин, з яких 119 розробляється. Мінерально-сировинна база області на 45% складається з 

корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (торф, сапропель); на 40% - із сировини для 

виробництва будівельних матеріалів; 12% - це питні, технічні та мінеральні підземні води, 2% - 

гірничорудні та 0,85 – гірничохімічні корисні копалини. 

 

2.8.2 Підземні води.  

Основні водоносні горизонти підземних питних і технічних вод приурочені до 

верхньокрейдяних відкладів, силурійських вапняків та пісковиків, верхньопротерозойських 

пісковиків та тріщинної зони кристалічних порід докембрію. Загальні прогнозні ресурси 

підземних вод в області складають близько 1314,913 млн. м 3 /рік, затверджені запаси 165,707 млн. 

м 3 /рік, затверджені від прогнозних 12,6 %. 

 

2.8.3 Екзогенні геологічні процеси  

На території Рівненської області мають розвиток екзогенні геологічні процеси (ЕГП) 

природно-історичного походження, серед яких найбільш інтенсивно проявляються карст, 

підтоплення, заболочування, бокова та яружна ерозії. 

 

 

2.9 Відходи 

2.9.1 Структура утворення та накопичення відходів  

Відходи є одним з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього середовища і На 

території Рівненської області нараховується більш як 1000 підприємств, установ і організацій, 

виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та побутових відходів від 

першого до четвертого класу небезпеки.. 

Для вирішення вищезазначених проблем в області триває розроблення Регіонального плану 

управління відходами в Рівненській області до 2030 року, відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 117-р «Про затвердження Національного плану 

управління відходами до 2030 року», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 28 травня 2019 року № 195 «Про порядок розроблення та затвердження регіональних планів 

управління відходами». Станом на 01.01.2022 розроблено проєкт трьох розділів Регіонального 

плану управління відходами у Рівненській області відповідно до «Методичних рекомендацій з 

розроблення регіональних планів управління відходами», які затверджені наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 12.04.2019 № 142. Розробка Регіонального плану 

забезпечить ефективне функціонування системи управління відходами на інноваційних засадах, а 

також впровадження стратегічного планування спрямованого на реформування та удосконалення 

системи управління відходами.  

Відповідно до державного статистичного спостереження № 1 - відходи «Поводження з 

відходами» обсяг накопичення промислових відходів I-IV класів небезпеки станом на 01.01.2021 

року становить 25100,087 тис. т, у тому числі ІІ класу небезпеки – 1,279 тис. т, ІІІ класу небезпеки 

– 14,837 тис. т, IV класу небезпеки – 25083,971 тис. Т 

 

2.9.2 Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)  

У 2020 році в області утворилось разом з відходами, одержаними зі сторони, 1093 тис. т 

відходів 1-4 класів небезпеки, з них утилізовано (перероблено) – 15,0 тис. т, спалено – 43,7 тис. т 

До обласного реєстру місць видалення відходів Рівненської області станом на 01.01.2022 

року внесено 22 сміттєзвалища для промислових відходів загальною площею 242,24 га. 

За звітними даними у 2021 році в населених пунктах області утворилось 1200,02 тис. м
3
  

ТПВ, що становить 222,6 тис. тонн. Із них:  

- захоронено на полігонах, звалищах – 1168,17 тис. м
3
 (97,3 % від загального обсягу 

зібраних ТПВ); 

 - відправлено на заготівельні пункти вторинної сировини – 31,85 тис. м
3
 (2,7 % від 

загального обсягу зібраних ТПВ). 
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2.10 Стан здоров’я населення  

 За даними Головного управління статистики в Рівненській області станом на 01.01.2022 

року чисельність наявного населення становить 1141,8 тис. осіб, в т. ч. міське населення 541,8 тис. 

осіб, сільське – 600 тис. осіб. Середня тривалість життя в області дещо вища ніж в Україні в 

цілому і становить 71,2 роки (чоловіки – 66,2 роки, жінки – 76,5 роки).  

За даними Комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики» в 2021 році в порівнянні з 2020 роком в області відмічається зростання рівня 

поширеності хвороб з 1384,4 до 1708,1 на 1000 осіб та первинної захворюваності з 591,1 до 793,2 

на 1000 осіб серед всього населення. 

На перше місце за поширеністю хвороб серед населення області вийшли хвороби органів 

дихання. Поширеність хвороб органів дихання у 2021 році становила 368 випадків на 1000 осіб, на 

другому місці знаходиться поширеність хвороб системи кровообігу – 344,1 випадків на 1000 осіб, 

поширеність хвороб ендокринної системи – 130,1 випадків на 1000 осіб, поширеність хвороб крові 

і кровотворних органів – 13,7 випадків на 1000 осіб, новоутворень – 22,7 випадків на 1000 осіб. 

Зростання онкозахворюванності та захворюваності на туберкульоз залишається важливою 

медико-біологічною та соціально-економічною проблемою як в області, так і в цілому в державі. 

Не останню роль у захворюваності населення цими хворобами відіграють несприятливі екологічні 

фактори, адже ряд забруднювальних речовин, що потрапляють у повітря, питну воду, через ґрунт 

у рослини, тварини та продукти харчування відзначаються своєю канцерогенною дією. Особливо 

небезпечними є радіонукліди, що потрапили у довкілля внаслідок аварії на ЧАЕС.  

Онкологічна ситуація в області характеризується значною поширеністю злоякісних 

новоутворень серед населення, зростанням контингентів онкохворих, яка протягом останніх років 

зростає. Станом на 01.01.2022 року поширеність злоякісних новоутворень становить 2273,8 на 100 

тис. осіб, первинна захворюваність 244,5 на 100 тис. осіб. За п’ять останніх років поширеність 

злоякісних новоутворень серед населення області зросла на 22 %, а в порівнянні з 2020 роком цей 

показник збільшився на 6 %.  

Протягом останніх років спостерігаються позитивні зрушення щодо зменшення 

поширеності та захворюваності на активні форми туберкульозу. Поширеність (хворобливість) 

активним туберкульозом знизилась на 35 %, захворюваність – на 27 %. 
 

 

2.11 Прогнозні зміни поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, якщо 

документ державного планування не буде затверджено 

 

Позитивним наслідком реалізації передбачених планувальних рішень є: 

 – обґрунтування стратегії планування і забудови території населеного пункту;  

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання 

територій; – визначення напрямів сталого розвитку ділянки планування; 

 – планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог 

містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 

законодавства, урахуванням державних, громадських і приватних інтересів;  

– визначення принципів і напрямів планувальної організації та функціонального призначення 

території;  

– розробка пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування населення, вуличної та 

дорожньої мережі, інженерного обладнання території; – встановлення режиму забудови територій, 

на яких передбачено провадження містобудівної діяльності; 

 – оцінка потреби в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 

розташування; 

 – розробка заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища;  

– визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, 

естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на 

їх планування, забудову та інше використання;  

– визначення санітарно-захисних зон, режиму дотримання вимог законодавства в 

прибережній захисній смузі, сприятливих умов шляхом комплексного благоустрою та озеленення 

території.  
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При відсутності реалізації планувальних рішень - не буде досягнуто визначені цілі, що може 

призвести до здійснення хаотичного неупорядкованого та безгосподарського використання 

території населеного пункту, що, у свою чергу, може бути підставою для виникнення додаткових 

джерел захворюваності, нерегульованого виникнення джерел забруднення та викидів 

забруднюючих речовин до атмосферного повітря, відсутності упорядкованої системи поводження 

з відходами. 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

 

3.1 Оцінка існуючої ситуації 

В адміністративному відношенні майданчик будівництва розташований в Рівненській обл., 

за межами м. Вараш і знаходиться на відстані, приблизно 2,3 км на північ від промислового 

майданчика ВП «Рівненська АЕС». 

Ділянка під будівництво полігону та автопід'їзду, розташована в межах відведення 

полігону. 

Промисловий майданчик ВП «Рівненська АЕС» розташований на північному заході 

Рівненської області, у Володимирецькому районі, за 3,5 км від кордону Волинської області, на 

правому березі р. Стир, за чотири кілометри від міста Вараш. 

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для існуючого полігону встановлений радіусом 500 м. 

Відповідно до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.12.2021 № 12.2–

18-23412 СЗЗ об’єкта проєктованої діяльності розмір нормативної санітарно-захисної зони складає 

187 м в північно-західному напрямку; 305 м в східному напрямку; 348 м в північно – східному 

напрямку від межі території полігону до житлової забудови. 

Ділянка існуючого полігону складування промислових і будівельних відходів розташована 

на відстані, приблизно 2,3 км на північ від промислового майданчика 

ВП «Рівненська АЕС», на сході межує з діючим звалищем міста. Найближча житлова 

забудова розташована від проектованого полігону на відстані 3 км - м. Вараш та 3,4 км -с. 

Суховоли. Поблизу підприємства відсутні зони відпочинку, санаторії, та дитячі заклади. 

Майданчик полігону складування промислових і будівельних відходів ВП «Рівненська 

АЕС» розташований на кінцево-моренній гряді (Рафалівській). 

Абсолютні відмітки денної непорушеної поверхні ділянки становлять 175,13-178,09 м, 

поверхня має незначний ухил із поступовим зниженням у північному напрямку. 

Планувальна відмітка на ділянці розміщення основних споруд існуючого полігону 

становить 177,0 м. 

В геоморфологічному відношенні ділянка знаходиться в межах правобережного вододілу 

долини р. Стир на спланованій кінцево-моренній гряді. 

Ділянка трансформована земляними роботами у вигляді виїмок глибиною до 5 м та валів 

висотою 3 м. 

Рельєф території рівний, частково спланований насипними грунтами, перепад відміток 

поверхні складає близько 7,57 м. Абсолютні позначки поверхні знаходяться в межах 171,83м- 

179,40 м. 

Територія незабудована, має нерозвинуті комунікації. 

Загальне покриття прилеглої території до полігону - природна трав'яна рослинність з 

окремо розташованими деревами, рілля. 

Зв'язок із зовнішньою транспортною мережею району здійснюється по існуючому 

ґрунтовому проїзду. В документації передбачається улаштування твердого покриття під'їзних та 

обїздних доріг в межах огородження полігону. 

Примикання під'їзної дороги до існуючої проїжджої частини автодороги дозволяє здійснити 

зв'язок майданчика, що проектуються, з зовнішньою мережею шляхів. 

На території полігону розташовані наступні існуючі будівлі та споруди: 

- контрольно-пропускний пункт; 

- санітарно-побутова споруда; 
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- огородження території; 

- освітлення. 

Санітарно-захисна зона від проектного сміттєзвалища встановлена відповідно до наданих 

матеріалів по обгрунутванню зменшення санітарно-захисної зони. 

Відведений участок не потрапляє на територію зон санітарної охорони джерел води і не є 

місцем масового відпочинку населення та оздоровчих закладів. 

 

3.2 Природно-кліматичні умови місцевості 

Згідно  ДСТУ-Н  Б  В.1.1-27:2010  «Будівельна  кліматологія»  по  архітектурно-будівельному  

кліматичному  районуванню  території  України  територія де розміщений полігон розташована в І 

північно-західному кліматичному районі. Клімат району помірно-континентальний з позитивним 

балансом вологи, з порівняно високими температурами і невеликою відносною вологістю повітря 

літом і низькими температурами, високою вологістю і наявністю сніжного покриву взимку. Клімат 

району формується як під впливом морських, так і континентальних повітряних мас. В зоні 

спостереження малі швидкості вітру (до 3 м/с) є най тривалішими, їх повторюваність складає 68 - 78 %. 

Середньорічна повторюваність штилів зменшується в напрямі з півночі на південь (від 19,4 до 3 %) і зі 

сходу на захід (від 15,7 до 11,4 %). Максимальна швидкість вітру — 4,5 м/с, середня за рік — 3,9 м/с. 

Річна сума опадів в північній частині зони спостереження РАЕС складає 588 мм, в центральній, 

західній і східній – 627 - 648 мм, в південній – 579 - 596 мм. У період теплої половини року (квітень-

жовтень), випадає більша частина опадів (481 мм). Середня кількість опадів у рік 734 мм. Середнє 

число днів з опадами в межах зони коливається від 145 до 159 діб в році. Число днів в році зі сніжним 

покривом в зоні спостереження РАЕС складає 80 - 85. Середня декадна висота сніжного покриву в 

середині лютого – 9 - 12 см, найбільша - 39-55 см. 
 

Таблиця 2.1 - Метеорологічні  характеристики  і  коефіцієнти,  що  визначають  умови  

розсіювання шкідливих речовин в атмосфері Варашского району 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня  температура  зовнішнього  повітря  найжаркішого місяця року, Т  °С + 24.1 

Середня температура зовнішнього повітря  найхолоднішого місяця року,  Т °С - 8.4 

Швидкість вітру даної місцевості (по середніх багаторічних даних), 

повторюваність перевищення якого 5 %, м/с 
4 

Середньорічна роза вітрів, %:   

Пн 10 

ПнС 7 

С 8 

ПдС 15 

Пд 16 

ПдЗ 14 

З 18 

ПнЗ 12 

 

 

Геологічна будова 

Ділянка полігону розташована на відстані 2,3 км в північному напрямку від 

проммайданчика РАЕС в межах Волинського Полісся. В геоморфологічному відношенні ділянка 

робіт знаходиться в межах правобережного вододілу долини р.Стир на спланованій кінцево-

моренній гряді. 

Безпосередньо на території майданчика інженерно-геологічні вишукування раніше не 

виконувались. 

У геологічній будові (згори вниз), приймають участь нерозчленовані 

середньоплейстоценові флювіогляціальні та кінцево-моренні відклади, які підстилаються 
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відкладами харківської світи верхнього палеогену, що в свою чергу залягають на породах 

туронського ярусу верхньої крейди. Нижче за розрізом залягають породи берестовецької світи 

верхнього протерозою. З денної поверхні грунти природного генезису перекриті насипними 

грунтами. 

 

Гідрогеологічні умови 

По архівним матеріалам гідрогеологічні умови ділянки визначаються наявністю трьох 

водоносних горизонтів: водоносний горизонт у четвертинних відкладах (грунтові води), 

верхньокрейдяний напірний водоносний горизонт та верхньопротерозойський водоносний 

горизонт. 

Ґрунтові води у середньоплейстоценових флювіогляціальних та кінцево-моренних 

відкладах мають повсюдне поширення, і знаходяться під впливом мінливості потужності і складу 

водовмісних піщаних відкладів. На час вишукувань рівень фіксується на абсолютних відмітках 

171,59-173,35 м. Прогнозний підйом рівня підземних вод до 1, 2 м від зафіксованого. 

Живлення ґрунтових вод в умовах, не порушених впливом техногенних факторів, 

здійснюється переважно за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а розвантаження - в 

північно-західному напрямку та за рахунок перетікання у верхньокрейдяний горизонт. 

Вода неагресивна за водневими показником рН до всіх марок бетону по 

водонепроникності, виготовленому на будь-якому цементі, на цементі кладочні розчини та 

азбоцементі конструкції; слабоагресивиа за вмістом хлоридів на арматуру залізобетонних 

конструкцій при періодичному замочуванні (таблиця 2, книга 2, №14-327-08-839). 

Верхньокрейдяний напірний водоносний горизонт має повсюдне поширення. Води 

напірні, п'єзометричний рівень горизонту по архівним матеріалам знаходиться нижче рівня 

ґрунтових вод. Верхньокрейдяний водоносний горизонт має тісний гідравлічний зв'язок з 

ґрунтовими водами. Живлення відбувається далеко за межами міста за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів та перетікань з ґрунтового горизонту, що залягає вище. В період вишукувань 

не зустрінутий. 

Верхньопротсрозойский водоносний горизонт напірний, п'єзометричний рівень співпадає 

з рівнем ґрунтового водоносного горизонту і приурочений до зон відкритої тріщинуватості 

базальтів, що на 4-5 м глибше їх покрівлі. Даними вишукуваннями не зустрінутий. 

Ділянка будівництва входить в центральний район Поліської карстової області. 

Інтенсивність прояву карстоутворюючих процесів обумовлена особливостями геологічної будови 

(наявністю в геологічному розрізі крейдової товщі), наявністю в районі тектонічно насичених зон, 

станом крейдової товщі, гідрогеологічними умовами. 

Відсутність у геологічному розрізі досить потужної і витриманої за площею товщі 

слабкопроиикних порід, яка за масштабами могла б відігравати роль регіонального водотриву, а 

також злиття рівнів залягання четвертинного горизонту та п'єзометричних рівнів 

верхньокрейдяного водоносного горизонту, що зафіксовано вишукуваннями минулих років, а 

також на суміжних ділянках, свідчать про те, що гідравлічна система має тісний зв'язок; тому 

основну роль по переміщенню потоку підземних вод відіграє добре проникна товща крейди, що 

може обумовити інтенсивне протікання в ній процесу карстоутворення, якщо при техногенному 

втручанні буде порушена природна рівновага. 

На час вишукування на глибину їх проведення проявів негативних інженерно-геологічних 

процесів та явищ не виявлено. 

 

Прогноз зміни інженерно-геологічних умов 

На розвідану глибину ділянка вишукувань знаходиться в стійкому стані, несприятливих 

проявів зміни інженерно-геологічних умов не виявлено. 

Зміни інженерно- геологічних умов не прогнозуються, але слід звернути увагу на 

можливе утворення вод типу «верховодка» в місцях присутності в геологічному розрізі 

глинистих ґрунтів, які вільну інфільтрацію вод атмосферних опадів. 

Рекомендується виконати піщану підсипку, для запобігання нерівномірної осадки 

ґрунтів основи фундаментів при навантаженні. Піщану підсипку виконувати з пошаровим                

(0,2 м) ущільненням до щільності скелету ґрунту > 1,66 г/см . 
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Сейсмічність району 

У структурно-тектонічному плані розглянута територія розташована в межах Волино-

Подільської плити у складному тектонічному районі — вузлі глибинних розломів, що обумовлює 

наявність численних розривних порушень плікативного і диз'юнктивного характеру різного 

порядку, які обумовлюють підвищену тріщинуватість порід. 

За даними сейсмологічних досліджень у радіусі 750 км від м. Вараш, сейсмічний вплив 

від всіх сейсмоактивних зон на площадку менше 5 балів, крім зони Вранча. 

У випадку реалізації в зоні Вранча (Румунія) землетрусу з максимально можливою 

магнітудою М=7,6 інтенсивність сейсмічного впливу може досягати приблизно 6 балів. 

Розрахункова інтенсивність сейсмічного впливу від відомих місцевих землетрусів для м. Вараш 

значно нижче 4 балів. 

Грунти майданчика вишукувань за сейсмічними властивостями відповідно до ДБН 

ВЛ.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» [34], табл. 5.1, відносяться до НІ 

категорії. 

Сейсмічна бальність території вишукувань становить : 

- 5 балів з періодом повторюваності один раз в 500 років (вірогідність перевищення 

сейсмічної інтенсивності на протязі 50 років - 10%); 

- 5 балів з періодом повторюваності один раз в 1000 років (вірогідність перевищення 

сейсмічної інтенсивності на протязі 50 років - 5%); 

- 6 балів з періодом повторюваності один раз в 5000 років (вірогідність перевищення 

сейсмічної інтенсивності на протязі 50 років -1%). 

 

Економіко-демографічні умови району будівництва 

Промисловий майданчик ВП «Рівненська АЕС» розташований на північному заході 

Рівненської області, у Володимирецькому районі, за 3,5 км від кордону Волинської області, на 

правому березі р. Стир, за чотири кілометри від міста Вараш. 

Промисловий майданчик ВП «Рівненська АЕС» розташований на відстані від районного 

центру смт. Володимирець - на 20 км; від обласного центру м. Рівне - на 80 км; від обласного 

центру Волинської області м. Луцьк - на 80 км. 

Відстань від ВП «Рівненська АЕС» до столиці України м. Київ становить 322 км; до 

Державного кордону України - 60 км. 

У 30-кілометрову зону майданчика ВП «Рівненська АЕС» в адміністративному плані 

входить велика частина Володимирецького району Рівненської області та близько половини 

Маиевицького району Волинської області. Загальна площа зони становить 2826 км
2
. На цій території 

розміщується 106 населених пунктів та проживає 130,707 тис. осіб; в м. Вараш - близько 42 тис. 

осіб. 

Територія, що відноситься до 30-кілометрової зони, характеризується слаборозвиненим 

промисловим виробництвом. Існуючі підприємства належать, в основному, до харчової, 

деревообробної, дорожньо-будівельної галузей або до виробництва будівельних матеріалів. 

У структурі землекористування 30-кілометрової зони РАЕС переважають 

сільськогосподарські угіддя (27,1% всієї території зони), а також ліси (49,6 %). 

 

Існуючий стан полігону 

За період експлуатації полігону будівельного сміття (3 карти полігону), щорічно на 

полігон завозиться 3,5тис.тони будівельних відходів. Практично всі 3 карти полігону заповнено. 

На виконання наказу генерального директора № 1969 від 17.02.2010 «Про продовження 

терміну експлуатації полігону по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської 

АЕС», комісією по РАЕС складено Акт по стану заповнення 3 карти полігону та прийнято рішення 

про необхідність розробки проектної документації на облаштування 4 карти полігону.  
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4 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Детальний план території розроблений для будівництва полігону по захороненню 

промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) та комплексу будівель та 

споруд підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів (ІІ етап реалізації)  

На полігоні по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС 

(четверта карта), передбачено зонування території, в т. ч.: 

- виробнича зона - карти захоронення відходів з протифільтраційним екраном і 

пластовим дренажем; 

- технологічна зона (зона розміщення систем збору та акумуляції фільтрату та 

дренажних вод); 

- господарська зона, в якій передбачається розміщення допоміжних будівель і споруд. 

Ділянка складування та захоронення будівельних відходів (карта № 4, секція 1), це основна 

споруда полігону. Вона займає близько 70% площі полігону, розбивається на яруси експлуатації з 

урахуванням потреб виробництва робіт з прийому відходів. 

 

Характеристика впливів планованої діяльності на навколишнє середовище 

  

Геологічне середовище: Виникнення або активізація небезпечних геодинамічних процесів  

(ерозія, підтоплення, просідання земної поверхні тощо) - не очікується.  

 

Ландшафти:  Зміни існуючих місцевих ландшафтів не передбачаються.  

 

Клімат і мікроклімат: Зміни існуючого стану не очікуються.  

 

Повітряне середовище:  

Під час експлуатації об’єкта проєктованої діяльності, буде спостерігатися забруднення 

атмосферного повітря пилом та продуктами згоряння дизельного палива від  автотранспорту, що 

буде працювати на полігоні.  

Забруднення атмосферного повітря на полігоні буде відбуватися від кар’єрної техніки, 

обслуговуючої полігон такої як: 

 Бульдозер, який буде використовуватися при укладанні відходів і їх ізоляції ґрунтовим 

матеріалом, для переміщення та ущільнення ґрунту при закритті відходів та для переміщення і 

розрівнювання ґрунту при закритті карт; 

 Екскаватор, який буде використовуватися для розробки ґрунту з навантаженням в 

автосамоскид для ізоляції відходів і закриття заповнених карт;  

 Автосамоскид, який буде використовуватися для транспортування ґрунту від місць розробки 

(місця влаштування карт, відвали мінерального і рослинного ґрунту) до місця укладання на робочу 

карту. 
 

Автомобільна техніка буде працювати в одну зміну на протязі 2064 годин на рік. 
 

Викиди пилу бульдозером при роботі по сухій породі складає [ 3 ] – 0.25 г/с, відповідно в рік: 
 

M = Q  T  3600 10 
-6

 = 0.25  2064  3600  10
-6

  = 1.86 т/рік 
 

Об’єм пило виділення пилу (пил виділяється в результаті взаємодії коліс з полотном дороги і 

здуванні його з поверхні матеріалу, навантаженого в кузов машини) при роботі автосамоскиду в 

межах полігону ППВ, розраховуємо по формулі [ 3 ]: 

 

m = (С1 С2 С3 С6С7 N  L  1450)/3600 + С4С5С6 qF0  n , г/с 

 

Де: 

 

С1-  коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту (С1 = 0.8);  
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С2  -  коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування транспорту (С2 = 1.0);  

С3  -  коефіцієнт, що враховує стан доріг (С3 = 1.0); 

С4  -  коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі (С4 = 1.6); 

С5  -  коефіцієнт, що враховує швидкість обдування матеріалу (С5 = 1.2); 

С6 - коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу (С6 = 0.2); 

С7  -  коефіцієнт, що враховує частку пилу, що здувається в атмосферу (С7 = 0.01); 

F0  -  середня площа платформи, F = 8 м
2
; 

N - число ходок (туди і назад) всього транспорту в годину (N = 4) 

L - середня протяжність однієї ходки в межах полігону (L = 1 км); 

q – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, q = 0.004 г/ м
2
  с;  

n  -  число автомашин, що працюють на полігоні ППВ (n = 1). 

 

m = (0.81.01.00.20.01411450)/3600 + 1.61.20.20.00481 = 0.015 г/с 

 

Валові викиди в рік при роботі автосамоскиду: 

 

M = Q  T  3600 10 
-6

 = 0.015  2064  3600  10
-6

  = 0.11 т/рік 

 

Об’єм пило виділення пилу при виймальних-навантажувальних роботах при роботі екскаватора 

(при навантаженні матеріалу в автосамоскиди) в межах полігону ТПВ, розраховуємо по формулі [ 3 ]: 

 

m = (P1P2P3P4P5P6BG10
6
)/3600, г/с 

 

Де: 
 

P1 – Частка пилової фракції в породі (P 1 = 0.05); 

P2 – Частка пилу, що переходить в аерозоль (P2 = 0.02); 

P3 – Коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора (P3 = 1.2); 

P4 – Коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (P4 = 0.2); 

P5 – Коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (P5 = 1.0); 

P6 – Коефіцієнт, що враховує місцеві умови (P6 = 0.1); 

G – Кількість ґрунту що завантажується екскаватором (G = 20 т/ год.); 

B – Коефіцієнт, що враховує висоту пересипання (B = 0.5) 

m = (0.050.021.20.21.00.1200.510
6
)/3600 = 0.07 г/с 

Валові викиди в рік при навантаженні матеріалу в автосамоскиди: 
 

M = Q  T  3600 10 
-6

 = 0.07  2064  3600  10
-6

 = 0.52 т/рік 
 

Отже загальна потужність викиди пилу (суспендованих частинок недиференційованих за 

складом) по джерелу складе – 0.335 г/с та 2.49 т/рік. 

 

В’їзд  на  полігон  здійснюється  по  технологічній  дорозі  і  далі  по тимчасовому проїзду на 

території самих карта. Сміттєвози  розвантажуються  біля  робочої  карти.  Майданчик розвантаження 

перед робочою картою розбивається на дві ділянки. На одній із ділянок сміттєвози розвантажуються, 

на другій працює бульдозер. Усереднена витрата палива при роботі авто техніки на полігоні складе – 4 

кг/год або 12 тонн на рік. Для  визначення  викидів  забруднюючих  речовин  при  роботі будівельної 

техніки використовується «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами». УкрНТЕК. 1999 р. В атмосферне повітря при роботі автомобільної техніки на полігоні 

попадають забруднюючі речовини - компоненти відпрацьованих газів дизельних ДВС: сажа, оксиди 

азоту, оксид вуглецю, НМЛОС (вуглеводні граничні), діоксид сірки. 

Кількість викидів шкідливих речовин в повітря за рахунок працюючого двигуна 

автотранспорту по території підприємства розраховуємо по формулі. 
 

М = g x G x К x 10
-3

, т/рік 
 



21 
 

Де: g – питомий викид шкідливої речовини з одиниці маси палива, яка споживається під час 

роботи автотранспорту, кг/т палива. 

G - витрати палива в межах  підприємства, т. 

К – коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомі викиди забруднюючих 

речовин та парникових газів. 
 

Викиди газоподібних речовин від двигунів внутрішнього згорання наведені в таблиці 4.5: 
 

Таблиця 4.5 

Найменування 

забруднюючих речовин 

Питомий 

викид g, 

кг/т 

Коефіцієнт 

К 

Витрати палива Викид 

г/с т/рік г/с т/рік 

Автотранспорт з дизельними ДВЗ 

Діоксид азоту 31.5 0,95 1,1 12,0 0,03 0,36 

Діоксид сірки 5,0 1,0 1,1 12,0 0,006 0,06 

Оксид вуглецю 36,0 1,5 1,1 12,0 0,04 0,65 

НМЛОС (CxHy) 6,2 1,4 1,1 12,0 0,007 0,11 

Сажа 3,85 1,8 1,1 12,0 0,008 0,08 
 

Параметри площинного джерела № 1 : Н = 2.0 м; L = 270 м; B = 350 м. 

 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря  /базовий рік/. 
 

 

Таблиця 4.6 

N 
п./п. 

Найменування речовини 
ГДК, м.р. 

ОБРВ, мг/м3 
Клас 

небезпеки 
Потужність викиду 

забр. речовини, т/рік 

 1 2 3 4 5 

1 
03000 
------- 

2902 

Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 0,5 0 2,49 

2 
03000 
------- 
328 

Сажа 0,15 3 0,08 

3 
04001 
------- 

301 

Азоту діоксид 0,2 3 0,36 

4 
05001 
------- 
330 

Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,06 

5 
06000 
------- 
337 

Вуглецю оксид 5 4 0,65 

6 
11000 
------- 
2754 

Вуглеводні гpаничні С12-С19 1 4 0,11 

 

У період будівництва джерелами забруднення атмосфери будуть вихлопні труби 

автотранспорту і будівельної техніки, місця вивантаження сипучих матеріалів, фарбувальні роботи, а 

також неорганізовані викиди шкідливих газів, що будуть виділятись під час зварювальних робіт.  

 

 Шум. Об'ємно-планувальні рішення реконструкції полігону не передбачають розміщення  

джерел шуму та вібрації відносно обладнання з високими постійними акустичними характеристиками 

в октавних смугах з середньогеометричними частотами (октавні  рівні звукової  потужності). 

Джерелами шуму з постійними акустичними характеристиками на території полігону – будуть лише 

насосне обладнання для перекачки води, дренажних вод та фільтрату з електродвигуном –  

потужністю 2 кВт, еквівалентний рівень шуму від насосів –  потужністю – 2 кВт, складає 30  дБА, що 

не перевищує допустимі рівні санітарних норм для житлової забудови.  
 

Джерелом шуму з непостійними акустичними характеристиками на території об’єкту буде 

атотранспорт, що буде обслуговувати полігон. Оцінка транспортного шуму від автотранспорту 

проводиться по величині еквівалентного рівня шуму, що виміряється в дБА, що дозволяє враховувати 
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неоднорідність інтенсивності шуму в часі. Еквівалентний рівень шуму дБА на полігоні при роботі 

кар’єрного автотранспорту та під час руху та проведення вантажно-розвантажувальних робіт 

сміттєвозами, складає - 72 дБА, максимальний рівень шуму може досягати - 92 дБА. Так як полігон 

існуючий по краю території полігону знаходиться існуюча щільна площа озеленення санітарно-

захисної зони шириною від 20 м де зростають зелені насадження та по краям секцій карти розміщені 

вали укосів котловану що відіграють роль шумозахисного екрану.  
 

Згідно довідника проектувальника «Захист від шуму» // Є.Я. Юдін, М. Будвидавництво, 1974 р., 

зниження рівня шуму смугою зелених насаджень від джерела шуму складає 5 дБА, зниження рівня 

шуму в залежності від відстані від джерела шуму та житловою забудовою складе 24  дБА на відстані - 

187 м в північно-західному напрямку від межі полігону, 29 дБА на відстані - 305 м в східному 

напрямку від межі полігону та 31 дБА на відстані - 348 м в північно – східному напрямку від межі 

полігону. 
 

Максимальний та еквівалентний рівні шуму що потраплять в житлову забудову на відстані - 

187 м в північно-західному напрямку від межі полігону складуть наступні величини:  
 

LA макс =  92 – 24  – 5  = 63 дБА 

LA екв = 72 – 24 – 5 = 43 дБА 
 

Максимальний та еквівалентний рівні шуму що потраплять в житлову забудову на відстані - 

305 м в східному напрямку від межі полігону складуть наступні величини:  
 

LA макс =  92 – 29  – 5  = 58 дБА 

LA екв = 72 – 29 – 5 = 38 дБА 
 

Максимальний та еквівалентний рівні шуму що потраплять в житлову забудову на відстані - 

348 м в північно – східному напрямку від межі полігону складуть наступні величини:  
 

LA макс =  92 – 31  – 5  = 56 дБА 

LA екв = 72 – 31 – 5 = 36 дБА 
 

Допустимий рівень шуму на території житлової забудови населених місць не повинен 

перевищувати показників санітарних норм, значення яких наведені в таблиці 4.11. 
 

Таблиця 4.11 

Призначення території 

Рівень шуму, дБА 
Нормативні 

документи 
еквівалентний максимальний 

день  ніч  день   ніч  

Житлова забудова 55,0 45,0 70,0 60,0 ДБН В.1.1-31:2013 
 

При порівнянні з допустимими рівнями звукового тиску (табл.1 [ДБН В.1.1-31:2013] та наказу 

Міністерства охорони здоров’я України № 463 від 22.02.2019 р.) можна зробити висновки, що рівні 

звукового тиску від підприємства, що потраплять від території полігону на прилеглу забудову 

житлової зони не перевищують допустимі рівні санітарних норм та відповідно шкідлива дія від 

експлуатації даного підприємства на прилеглий житловий масив відсутня. 
 

Водне середовище: Вплив від фільтрату, що утворюється в  товщі тіла звалища за рахунок 

проникнення в породи зон аерації і ґрунтові води, при належному проведенні господарської 

діяльності та запроєктованої технології захоронення відходів не очікується. Прямий вплив 

проєктованої діяльності на горизонти підземних вод та на поверхневі води відсутній.  

 

Ґрунти: Ґрунт, що буде використовуватися для проміжної та остаточної ізоляції відходів, є 

одним із депонуючих середовищ, тому та протягом всього періоду експлуатації полігону буде 

зазнавати негативного впливу. Також буде спостерігатися забруднення ґрунтів в межах полігону 

відходами, що депонуватимуться на полігоні, нафтопродуктами від працюючого автотранспорту 

та фільтратними стоками. Даний вплив на ґрунт несе локальний характер очікуваного впливу: 

тільки на території робочих карт полігону. Міграція хімічних компонентів та органічних сполук з 
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фільтрату в ґрунт за межами території полігону при належному веденні господарської діяльності 

не очікується.  

 

Рослинний і тваринний світ: На рослинний світ влив не передбачається. Багаторічні зелені 

насадженні в межах ділянки, де буде проводиться реконструкція полігону – відсутні. Буде 

спостерігатися загибель живих організмів (одноклітинних організмів та безхребетних тварин - 

червів, комах та їх личинок), які живуть в ґрунтах та зниження розчинного кисню до  рівня,  якого  

недостатньо для життя живих організмів – педобіонтів.  

 

Заповідні об’єкти та прибережно-захисні смуги поверхневих водних об’єктів: Поблизу 

території розміщення полігону та в межах його впливу відповідні об’єкти  відсутні.   

 

Соціальне середовище : Вплив не передбачається.  Безпосередньо прилегла до об’єкту 

житлова та громадська забудова відсутня.  Розташування даного підприємства на даній земельній 

ділянці дозволяє створити СЗЗ необхідного розміру для підтримування в ній режим санітарної 

безпеки. Перевищень значення очікуваних приземних концентрацій у частинах гранично допустимих 

концентрацій на межі СЗЗ не спостерігається. При порівнянні з допустимими рівнями звукового тиску 

(табл.1 [ДБН В.1.1-31:2013]) можна зробити висновки, що рівні звукового тиску від об’єкту, що 

потраплять на прилеглу забудову житлової зони безпосередньо прилягаючої до житлових будників, не 

перевищують допустимі рівні санітарних норм та відповідно шкідлива дія від експлуатації даного 

об’єкту на прилеглі житлові масиви відсутня.  

 

Техногенне середовище: В зоні впливів планованої діяльності відсутні об’єкти, прирівняні до 

житлової забудови (школи, лікарні, гуртожитки, готелі) промислового, соціально-побутового, 

спортивно-оздоровчого, курортного, рекреаційного призначення, пам’ятки архітектури, історії, 

культури та інші елементи техногенного середовища, які вимагають захисту від шкідливих впливів 

господарської діяльності розглянутого об’єкту. На об’єкті немає викидів, що можуть вплинути на 

зміну експлуатаційних характеристик автодороги, будівель та споруд або змінити їхній зовнішній 

вигляд.   

Одним  з  найбільш  значних  негативних  наслідків впливу на навколишнє середовище, що 

виникає при складуванні будівельних та промислових відходів на полігоні, є утворення фільтрату. 

Склад  фільтрату залежить від  фази експлуатації полігона, терміну зберігання відходів  та  пори  року.  

До складу відходів, які видаляються, входить вода, що обумовлено їх значною вологістю. 

Проте основне підживлення  тіла  відходів  водою  відбувається  за  рахунок  атмосферних опадів. 

Вона езультаті тиску вище розміщених мас відходів, а також під дією гравітації, ця вода  

Вода віджимається і в основі полігону формується своєрідний водоносний горизонт. Вода цього  

горизонту називається фільтратом, який є складною за хімічним складом напівпрозорою рідиною 

відтувато-бурого до  темно-коричневого кольору. Далі фільтраційний потік з  боку полігону  

просувається крізь товщу порід, що вміщують воду. У результаті навколо центру забруднення 

формується ореол  епігенетичного  заміщення порід, що вміщує воду, та з якого хімічно агресивні, з 

явно вираженою кислотною реакцією (рН близько 6), води фільтрату,  потрапляючи у водоносні  

горизонти, порушують рівновагу, що склалася в системі вода - порода.  

Для недопущення негативного впливу техногенними  водами (фільтратом) на ґрунтові породи 

та підземні води під полігоном за рахунок інтенсивного епігенетичного перетворення порід, що 

вміщують воду, проєктом передбачена дренажна система (каналізація) по відводу фільтрату з 

послідуючим його вивезенням на знешкодження до очисних споруд ВП «Рівненська АЕС».  

В рамках застосування нових технологій на секціях полігона будівельних та промислових 

відходів проблема захисту ґрунтів та ґрунтових вод від забруднення різними агентами фільтрату 

вирішується шляхом спорудження протифільтраційного екрану з застосуванням геосинтетичних 

матеріалів. Відповідно при належній експлуатації полігону стоки та витоки, здатні змінити 

гідрогеологічні умови на прилеглій території не повинні утворюватися. 

Зміни умов формування поверхневого стоку не очікуються.   

Враховуючи що техногенні об’єкти різного призначення не піддаються впливу з боку даного 

об’єкту та не погіршаться умови життєдіяльності місцевого населення при його експлуатації, можна 
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зробити висновок що відсутній вплив на навколишнє соціальне та техногенне середовище.      

 

Відходи виробництва: Експлуатація полігону супроводжується утворенням ряду відходів, 

пов'язаних з виробничими процесами, а також відходів експлуатації та обслуговування 

автотранспорту, відходів життєдіяльності співробітників.   

До відходів автотранспорту, що обслуговуватиме полігон належать: батареї та акумулятори 

свинцеві відпрацьовані (I клас небезпеки),  відпрацьовані масла  та  мастила моторні, трансмісійні  

інші,  зіпсовані  або відпрацьовані (II клас небезпеки), матеріали  обтиральні та фільтрувальні  

зіпсовані,  відпрацьовані  або  забруднені мастильними матеріалами (III  класу небезпеки),  шини  

зіпсовані  перед  початком  експлуатації,  відпрацьовані, пошкоджені або забруднені при 

експлуатації (IV клас небезпеки).  

Відходи I- III класу небезпеки будуть тимчасово зберігатися у закритій металевій тарі, 

окремо за видами відходів, у спеціальному складському  приміщенні на території підприємства.  

Відходи IV класу небезпеки - на заасфальтованому господарчому майданчику, захищеному 

від впливу вітру та опадів, на території підприємства. Всі відходи на договірних умовах 

передаватимуться на відповідно ліцензовані (спеціалізовані) підприємства для утилізації або 

видалення.   

Відходи комунальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн - тверді побутові відходи (IV клас 

небезпеки) від життєдіяльності співробітників, будуть накопичуватися в спеціальних контейнерах 

та на договірних умовах з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена 

виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться 

об'єкт утворення  відходів, вивозитимуться на полігон ТПВ.  

Будівельні відходи (IV клас небезпеки) від реконструкції полігону, складуватимуться на 

існуючому полігоні будівельних та промислових відходів ВП «РАЕС» Фільтрат від дренажної 

системи запроєктованого об’єкту збиратиметься в резервуарах - накопичувачах та по мірі 

необхідності вивозитиметься спеціалізованим автотранспортом на очисні споруди ВП «РАЕС».   

 

Перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище:  

В процесі експлуатації полігону потенційний (прямий) вплив буде спостерігатися на 

атмосферне повітря:   

- Забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами (ЗР), що надходять в 

атмосферне повітря від робочих карт полігону. Вплив обумовлений пилоутворенням 

(потрапляння пилу в атмосферне повітря) та викидами продуктів згоряння палива 

ДВЗ автотранспорту, що обслуговує полігон;  

- Акустичний вплив (шум) на території підприємства від транспортних засобів, що 

будуть рухатись та працювати на території полігону.   

 Потенційного впливу планованої діяльності на геологічне середовище, водне середовище, 

клімат та мікроклімат, ґрунт, рослинний та тваринний світ, навколишнє соціальне та техногенне  

середовище на даному об’єкті не буде.   

Проникнення фільтрату в ґрунти прилеглої території, в зони аерації та в підземні води, а 

також відповідного забруднення навколишнього середовища біля полігону шкідливими 

органічними та неорганічними сполуками, патогенними мікроорганізмами при належному 

проведенні господарської діяльності, запроєктованої технології захоронення відходів та належній 

рганізації системи моніторингу полігону (з метою виявлення кількісних та якісних змін даних 

компонентів навколишнього середовища (підземних вод та ґрунтів)) не відбуватиметься.  

Опосередкований (непрямий) вплив буде спостерігатися на геологічне середовище, що 

проявиться у порушенні території місцевості і зміні рельєфу при будівництві четвертої карти 

полігону. Також опосередкований (непрямий) вплив буде спостерігатися на ізоляційні (депонуючі) 

грунти робочої карти полігону через фільтратні стоки, які будуть накопичуватися у ґрунтах 

робочої карти полігону, забруднювати їх та знижувати життєздатність живих організмів 

(педобіонітів). 

Більш детальна оцінка впливів на навколишнє середовище буде проведена на подальших 

стадіях проєктування. 
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Детальний план території визначає можливості розвитку території та повинно враховувати 

всі існуючі слабкі сторони і загрози. SWOT аналіз дозволяє виявити взаємозв'язки між 

"внутрішніми" (сильні та слабкі сторони) та "зовнішніми" (можливості та загрози) факторами, які 

мають стратегічне значення для регіону. Сильні сторони (внутрішні фактори) розглядаються як 

конкурентні переваги, які має враховувати стратегічна екологічна оцінка в аспектах сталого 

розвитку економічно-соціальної сфери регіону. Слабкі сторони — це діючі чинники, що знижують 

ефективність проведеної економічної і соціальної політики. Загрози є негативні фактори, які 

реально можуть загальмувати темпи економічного і соціального розвитку регіону, тому правильна 

їх оцінка і прийняття компенсаційних та охоронних заходів на адміністративному рівні можуть 

реально знизити їх негативний ефект. 

Комплексний аналіз реалізованих і потенційно можливих, позитивних і негативних 

особливостей території (SWOT-аналіз), наведений у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 -  SWOT-аналіз реалізованих і потенційно можливих, позитивних і негативних 

особливостей  

Сильні сторони Слабкі сторони 

Виробничий процес, що відповідає 

міжнародним стандартам 

Забруднення атмосферного повітря  

Достатня кількість висококваліфікованих 

спеціалістів 

 

Утворення відходів  

Досвід розроблення та реалізації 

природоохоронних заходів на підприємстві 

 

Додаткове водоспоживання 

Впровадження системи управління якістю Відсутність оперативного попередження 

населення про екологічні загрози 

Покращення економіки регіону, з’являються 

нові робочі місця, розвивається інфраструктура 

Відсутність належного громадського 

контролю за охороною довкілля 

Високий потенціал енергозбереження Недіючі промислові підприємства, що не 

реконструюються та не модернізуються 

Можливості Загрози 

Підвищення якості виробництва  Неможливість модернізувати виробничі 

потужності через відсутність ресурсів 

Впровадження інновацій Підвищення рівня захворюваності 

Контроль технологічних процесів Погіршення якості атмосферного повітря 

Вдосконалення системи екологічного 

менеджменту 
Поява джерел неприємних запахів 

Використання альтернативних джерел енергії Високий рівень міграції населення з селища 

Впровадження енергоощадних технологій  Значна залежність регіону від зовнішнього 

постачання енергоресурсів 

 

5 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ  ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

 З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління. 

 В процесі стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території  який 

включає земельну ділянку площею 8,07 га з кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, яка 

розташована на території Лозківської сільської ради Володимирецького району Рівненської 

області (за межами населеного пункту), для будівництва полігону  по захороненню промислових 

та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта)», було розглянуто регіональні і місцеві 

програми, що містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-

економічного розвитку які стосуються території проектування. Результати аналізу відображені 
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нижче у таблиці 5.1.  

 

 

 

 

Таблиця 5.1 - Цілі державної політики та їх відображення в проекті проекту «Детальний 

план території  який включає земельну ділянку площею 8,07 га з кадастровим номером 

5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської сільської ради 

Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для будівництва 

полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта 

карта)» 

Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку 

визначені місцевими програмами розвитку 

Відповідність рішень даного проекту 

містобудівної документації цілям та завданням 

встановленим на місцевому рівні 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ) ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ  

(ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 28.02.2019 № 2697-VIII) 

Стабілізація екологічної ситуації шляхом 

закріплення змін у системі державного 

управління,  удосконалення систем 

екологічного обліку та контролю, впровадження 

фінансово-економічних механізмів 

стимулювання екологічно орієнтованих 

структурних перетворень в економіці,  

поширення екологічних знань, а також 

підвищення екологічної свідомості суспільства, 

інформатизація сфери охорони навколишнього 

природного середовища та 

природокористування усіх рівнів 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗДЕГРАДАЦІЄЮ ЗЕМЕЛЬ ТА 

ОПУСТЕЛЮВАННЯМ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБМІНУ ВІД 30.03.2016 № 271-Р, 

ПОСТАНОВА КАБМІНУ ВІД 04.12.2019 № 1065) 

Удосконалення державної системи моніторингу 

довкілля, у тому числі земель (включаючи 

великомасштабні ґрунтові обстеження та 

агрохімпаспортизацію), лісів і вод, 

удосконалення функціонування державних 

земельного, лісового та водного кадастрів, 

забезпечення землеустрою в частині 

розроблення відповідної документації в галузі 

охорони земель та здійснення передбачених 

нею заходів, а також лісовпорядкування; 

Раціональне використання природних ресурсів, 

боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням  

ДИРЕКТИВА № 2008/50/ЄС ПРО ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ЧИСТІШЕ 

ПОВІТРЯ ДЛЯ ЄВРОПИ 

ДИРЕКТИВА № 2010/75/ЄС ПРО ПРОМИСЛОВІ ВИКИДИ 

З метою захисту здоров’я людини та 

навколишнього природного середовища в 

цілому, особливо важливо боротися з викидами 

забруднюючих речовин у їх джерелах, а також 

визначити і впровадити найбільш ефективні 

заходи зі зменшення викидів на місцевому, 

національному рівнях та рівні Співтовариства. 

Отже, потрібно уникати, попереджати чи 

зменшувати викиди шкідливих речовин в 

повітря, а також встановити відповідні цілі 

щодо якості атмосферного повітря, беручи до 

уваги відповідні стандарти Всесвітньої 

Організації Охорони здоров’я, настанови та 

програми. 

Розробка заходів щодо зниження рівня викидів 

забруднюючих речовин, обмеження викидів 

забруднюючих речовин двигунами 

транспортних засобів 
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ДИРЕКТИВА № 98/83/ЄС ПРО ЯКІСТЬ ВОДИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ 

ЛЮДИНОЮ,  ЗІ  ЗМІНАМИ  І  ДОПОВНЕННЯМИ,  ВНЕСЕНИМИ  РЕГЛАМЕНТОМ  

(ЄС) № 1882/2003 І РЕГЛАМЕНТОМ (ЄС) 596/2009 

покращення  забезпечення  населення  району 

питною  водою  нормативної  якості  в  межах 

науково обґрунтованих нормативів (норм) 

питного водопостачання; реконструкція та 

розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі,  

підвищення  ефективності  та надійності її  

функціонування;  поліпшення  на  цій  основі  

стану здоров'я  населення та оздоровлення 

соціально-екологічної ситуації в районі; 

відновлення, охорона та раціональне 

використання джерел питного водопостачання. 

 

 

передбачені заходи щодо попередження   

забруднення    джерел    питного    

водопостачання, забезпечення  їх відповідності 

санітарно-епідеміологічним вимогам 

РАМКОВА ДИРЕКТИВА № 2008/98/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

ВІД 19 ЛИСТОПАДА 2008Р. "ПРО ВІДХОДИ» 

 

 ДИРЕКТИВА РАДИ № 1999/31/ЄС ВІД 26 КВІТНЯ 1999 РОКУ  

"ПРО ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ" 

 

НАЦІОНАЛЬНАСТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ДО 2030РОКУ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБМІНУ ВІД 08.11.17 № 820) 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДО 2030 РОКУ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБМІНУ ВІД 28.05.19 № 195) 

 

ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» 

 (ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 4.04.2004 Р. № 265) 

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

повного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження та захоронення побутових 

відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище  та здоров’я 

людини 

поетапне впровадження роздільного збирання 

побутових відходів із наступним використанням 

частини їх компонентів, як вторинної сировини.  

ДИРЕКТИВА № 2003/4/ЄС  

ПРО ДОСТУП ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Загальні вимоги щодо доступу до публічної 

інформації за запитами, а також щодо 

розповсюдження публічної інформації.  

Вся інформація щодо екологічних питань 

виконання Детального плану,  знаходить у 

вільному доступу 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 

 

ДИРЕКТИВА 2003/87/ЄC ЩОДО ЗАСНУВАННЯ СХЕМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ В 

АТМОСФЕРУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, ТОРГУЮЧИ В МЕЖАХ СПІВТОВАРИСТВА ТА 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВИ РАДИ 96/61/ЄС 

Умови і зміст дозволу на викиди парникових 

газів 

проект ДДП містить інформацію щодо впливу 

діяльності на кліматичні характеристики райну 

РАМКОВА ДИРЕКТИВА № 2008/98/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

ВІД 19 ЛИСТОПАДА 2008Р. "ПРО ВІДХОДИ ТА СКАСУВАННЯ ДЕЯКИХ ДИРЕКТИВ"; 

ДИРЕКТИВА РАДИ № 1999/31/ЄС ВІД 26 КВІТНЯ 1999 РОКУ "ПРО ЗАХОРОНЕННЯ 

ВІДХОДІВ"; 

запобігання утворення відходів (у т.ч. про включені питання щодо поводження з віходами, 



28 
 

зменшення вмісту шкідливих речовин у 

відходах) та введення розширеної 

відповідальності виробника; • плани управління 

відходами та програми запобігання утворенню 

відходів. 

які утворюватимуться в процесі діяльності 

КОНВЕНЦІЯ ПРО БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПІДПИСАНУ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ 

11 ЧЕРВНЯ 1992 РОКУ У М. РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛІЯ) І (РАТИФІКОВАНО 

ВЕРХОВНОЮРАДОЮ УКРАЇНИ 29 ЛИСТОПАДА 1994 

основною   вимогою   щодо   збереження  

біологічного   різноманіття   є  збереження  in-

situ  екосистем  і природних місць мешкання,  

підтримка  і  відновлення  життєздатних  

популяцій  видів  у  їх  природних  умовах,  

відзначаючи далі,  що прийняття заходів ex-situ,   

проект ДДП містить заходи щодо збереження 

рослинного і тваринного світу 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЙ НА КЛІМАТ 

Відповідно до рекомендацій Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 

03.03.2020 № 26/1.4-11.3-5650 «Рекомендації щодо включення кліматичних питань до документів 

державного планування» проведено аналіз впливу рішень ДПТ на клімат. 

 

Аналіз впливу на клімат внаслідок виконання ДДП 

Розгляд компонента  Специфіка 

Питання впливу на клімат внаслідок  

виконання ДДП 

Негативні наслідки, що збільшують вплив на 

клімат, а саме – збільшують викиди та 

зменшують поглинання ПГ – тимчасові на етапі 

будівельних робіт. 

Позитивні наслідки, що зменшують викиди та 

збільшують поглинання ПГ: 

Збільшення поглинання ПГ – за рахунок 

комплексного  озеленення території 

проєктуємого об'єкту  

Додаткові джерела інформації, що мають бути 

розглянуті для належної оцінки впливу на 

клімат 

 

Для проведення стратегічної екологічної 

оцінки було використано дані земельного 

кадастру, дані статистичних звітностей щодо 

використаних видів енергії для забезпечення 

енергопостачання населеного пункту та дані 

щодо викидів в атмосферне повітря надані 

суб’єктами господарювання 

Особливості розгляду заходів, які 

передбачається розглянути для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання ДДП 

 

 

Задля зменшення викидів парникових газів 

необхідно передбачати комплекс 

адміністративно-організаційних заходів, які 

стимулюють зменшення викидів СО2, які 

включають в себе наступні завдання: 

- розроблення енергетичних сертифікатів для 

будівель, які враховуватимуться при проведенні 

капітальних ремонтів, оптимізації схеми 

теплопостачання, проведенні інформаційно-

роз'яснювальної роботи і т. ін.; 

- уведення у практику так званих «зелених 

закупівель», коли при проведенні будь-яких 

закупівель із бюджету населеного пункту, 

бюджетів комунальних підприємств, 

бюджетних організацій перевага буде 
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віддаватися разом з іншими критеріями тим 

організаціям / продукції / обладнанню, які 

сприятимуть зменшенню викидів СО2;  

- дотримання вимог щодо енергоефективності 

при новому будівництві та під час проведення 

реконструкцій громадських та житлових 

будівель;  

- налагодження роботи діагностичного пункту 

для контролю викидів транспортних засобів. 

 

6 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ 

Планувальна організація земельної ділянки, що проектується ДПТ розроблена з 

урахуванням потреб населення, адміністративно-територіального устрою та фізико-географічних 

особливостей.  

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов'язані із запланованими рішеннями 

містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом 

аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього 

середовища, результати якої відображені у таблиці 6.1 

  

Таблиця 6.1 - Характеристика впливу проектних рішень детального плану території на 

складові довкілля. 

№ Наслідки від реалізація планованої діяльності: 

Негативний 

вплив 
Пом'якшення 

існуючої 

ситуації Так Ймовірно Ні 

Атмосферне повітря 

1. 
Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел 
+    

2. 
Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних 

джерел 
+    

3. Погіршення якості атмосферного повітря   +  

4. Появу джерел неприємних запахів   +  

5. 
Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які 

локальні чи регіональні зміни клімату 
  +  

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   +  

7. 

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників 

як температура, розчинений кисень, прозорість, але не 

обмежуючись ними) 

  +  

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

9. 
Значне зменшення кількості вод, що використовуються для 

водопостачання населенню 
  +  

10. 
Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки стічних вод 
  +  

11. 
Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з 

водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення) 
  +  

12. 
Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни 

обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту 
  +  

13. 
Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок 

регіону? 
  +  

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод   +  

15. 
Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж 

шляхом порушення водоносних горизонтів) 
  +  

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів   +  

Відходи 
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17. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів +    

18. 
Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки 
+    

19. Збільшення кількості відходів I- III класу небезпеки +    

20. 
Спорудження еколого- небезпечних об’єктів поводження з 

відходами 
  +  

21. Утворення або накопичення радіоактивних відходів   +  

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару +    

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

24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу   +  

25. 

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали 

землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної 

основи або зміни геологічної структури 

  +  

26. 
Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або 

планованій практиці використання земель 
 +   

27. 

Виникнення конфліктів між ухваленими цілями ДДП та цілями 

місцевих громад 

 

  +  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28. 

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або на їх території тощо) 

  +  

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

територіальному представництві 
  +  

30. 
Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських 

угідь в цілому 
  +  

31. 
Порушення або деградацію середовищ існування диких видів 

тварин 
  +  

32. 
Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних 

можливостей? 
  +  

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

спадщини 
  +  

34. 

Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля 

(перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу 

естетично прийнятих місць, руйнування пам’ятників природи 

тощо) 

  +  

Населення та інфраструктура 

35. 
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності, та зростанні кількості 

населення будь-якої території 
  +  

36. 
Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення 

нових потреб у житлі 
  +  

37. 
Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему. Зміни в 

структурі транспортних потоків 
  +  

38. 
Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення 

транспортних сполучень 
  +  

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

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

людей 
  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41. 
Послаблення правових і економічних механізмів контролю в 

галузі екологічної безпеки 
  +  

42. Погіршення екологічного моніторингу   +  
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43. 
Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого 

самоврядування на процеси техногенного навантаження 
  +  

44. 
Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей 

виробництва 
  +  

Інше 

45. 
Підвищення рівня використання будь-якого виду природних 

ресурсів 
  +  

46. Суттєве вилучення будь-якого не відновлюваного ресурсу   +  

47. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії   +  

48. Суттєве порушення якості природного середовища   +  

49. 

Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у 

майбутньому 

  +  

50. 

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 

будуть значними, але у сукупності викличуть значний 

негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний 

прямий або опосередкований вплив на добробут людей 

  +  

 

В основу проектування покладені такі основні принципи: 

- збереження і раціональне використання природних ресурсів; 

- дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на природне 

середовище; 

- дотримання протипожежних та санітарних норм. 

Згідно з «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 10.08.2018 № 296 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 

– це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, 

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

населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих 

факторів. 

 Кумулятивні наслідки – розвиток негативних процесів через нагромадження в організмах 

людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність 

того, що реалізація проектних рішень детального плану призведе до таких можливих впливів на 

довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності будуть мати 

значний сумарний негативний вплив на довкілля, – є незначною. Це пов’язане з тим, що всі види 

впливів на навколишнє середовище мають незначну за силою та масштабом дію (незначне 

збільшення чисельності населення, додаткове енерго- та ресурсоспоживання). Тому наявність та 

розвиток кумулятивних наслідків малоймовірні. Для стовідсоткового виявлення кумулятивних 

наслідків необхідно проводити постійний контроль за якістю ґрунту, харчових продуктів 

місцевого виробництва, питної води тощо.  

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) при реалізації рішень 

детального плану, можуть виникати негативні наслідки у вигляді утворення відходів, надходження 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворення зворотних вод. Можливо, потрібно буде 

проводити видалення зелених насаджень, зняття і складування поверхневого шару ґрунту. Проте 

всі ці впливи відносяться до тимчасових і не стануть причиною суттєвого довгострокового 

погіршення екологічної рівноваги екосистем населеного пункту. 

 До довгострокових наслідків (50-100 років) відносяться впливи постійного характеру – 

викиди і скиди, шум, утворення відходів в процесі експлуатації об’єкту. Непостійними 

довгостроковими впливами є роботи, пов’язані з будівництвом об’єктів, консервацією, 

припиненням їх існування, перепрофілюванням, заміною обладнання та устаткування, 

модернізацією тощо.  
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7 ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ 

ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Метою планованої діяльності є будівництво полігону по захороненню промислових та 

будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) та комплексу будівель та споруд 

підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів (ІІ етап реалізації). 

Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності після впровадження заходів проекту, показав, що значний негативний вплив на 

довкілля не передбачається. 

На основі аналізу виконаного в СЕО, з метою сприяння досягненню цілей екологічної 

політики, запропоновано низку заходів для пом’якшення потенційних негативних наслідків для 

навколишнього середовища та здоров’я населення, що випливають з реалізації містобудівної 

документації.  

Щодо заходів з освоєння територій, то відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», організацію реалізації рішень детального плану має здійснювати 

спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною функцією якого є контроль за 

виконанням рішень детального плану територій.  

Для запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на довкілля передбачається комплекс організаційно-технічних заходів.  

Комплекс заходів націлений на: 

– захист ґрунтів з метою попередження їх забруднення; 

– захист водного середовища, попередження від виснаження водних ресурсів, 

попередження погіршення стану підземних вод; 

– захист атмосферного повітря. 

Комплекс еколого орієнтованих засобів щодо захисту навколишнього середовища охоплює 

заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів, і заходи, які 

забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри. 

 Містобудівні заходи, передбачені проектом детального плану території, забезпечують 

охорону природного середовища за рахунок раціонального функціонального зонування території, 

створення санітарно-захисних, охоронних зон тощо. 

 З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією 

передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться, але не обмежуються 

ними:  

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням існуючих та 

перспективних планувальних обмежень – санітарно-захисних зон джерел забруднення повітря, 

охоронних зон інженерних мереж тощо; 

 - інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, 

влаштування твердого покриття проїздів тощо.  

Проектними рішеннями має бути передбачені наступні технічні заходи щодо попередження 

пожеж: 

- застосування негорючих І важкогорючих речовин і матеріалів основних будівельних 

конструкцій, а також дотримання відповідних нормованих показників 

вогнестійкості; 

- захист проектного обладнання від аварійних режимів, що забезпечує його безпечну 

експлуатацію; 

- улаштування блискавкозахисту будівель; 

- захист від розрядів статичної електрики, що виконується шляхом заземлення 

обладнання; 

- забезпечення полігону первинними засобами гасіння пожежі ( вогнегасники та два 

пожежних щита в доповнення до існуючого). Комплектація пожежних щитів 

прийнята у відповідності з НАПБ А.01.001-2014. 

Для мінімізації негативного впливу планованої діяльності на поверхневі і підземні води та 

забезпечення технічної надійності і довговічності проектованих інженерних споруд об'єкта 
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будівництва, проектними рішеннями передбачається ряд захисних заходів: 

- улаштування протифільтраційного екрана секцій четвертої карти зі збором і 

відведенням фільтрату. Збір фільтрату передбачено окремо для кожного класу відходів по 

дренажній системі в резервуари для збору фільтрату. Вивіз стоків з резервуарів здійснюється 

спеціалізованим автотранспортом на утилізацію до очисних споруд ВП «Рівненська АЕС»; 

- улаштування пластового дренажу з відведенням води до резервуару збору 

дренажних вод. Дренажна вода з резервуару збору дренажних вод використовується для 

поповнення протипожежного запасу та зрошення майданчиків складування промислових відходів 

в теплий період року. Надлишок води вивозиться спеціалізованим автотранспортом ВП 

«Рівненська АЕС» на потреби підприємства; 

- контроль якості ґрунтових вод шляхом відбору проб з контрольних свердловин вище 

і нижче полігона за потоком ґрунтових вод. 

Дощові і талі води з території полігону відводяться в резервуари збору зливових стоків. 

Вивіз стоків з резервуарів здійснюється спеціалізованим автотранспортом на утилізацію до 

очисних споруд ВП «Рівненська АЕС». 

Відведення дощових вод з покрівлі проектованих будівель передбачається на вимощеная 

біля споруд. 

Благоустрій та озеленення території: 

На майданчику полігону по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської 

АЕС (четверта карта), передбачається благоустрій території на всіх зонах полігону, окрім ділянки 

складування:, в т.ч.: 

- тротуари; 

- місця відпочинку; 

- озеленення та архітектурне оформлення території. 

Рекультивація: 

Для відновлення господарської цінності земель після завершення експлуатації полігону 

будівельних та промислових відходів, виконується його рекультивація.  

Закриття полігону для прийому будівельних та промислових відходів здійснюється після 

відсипання його на проектну відмітку. Останній шар відходів перед закриттям полігону 

засипається шаром грунту з урахуванням подальшої рекультивації. 

Рекультивація закритого полігону - комплекс робіт, спрямованих на відновлення 

продуктивності та народногосподарської цінності відновлюваних територій, а також на 

поліпшення природного середовища. 

Рекультивація проводиться після завершення стабілізації закритого полігону -процесу 

зміцнення звалищного грунту, досягнення ним постійного стійкого стану. Термін процесу 

стабілізації складає 2 роки. 

Для розглянутого полігону будівельних та промислових відходів прийнятий 

лісогосподарський напрямок рекультивації, який припускає створення і вирощування на його 

території лісових культур протиерозійного та ландшафтно-озеленювальних напрямків. 

 

8.  ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 

(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

ТАКОЇ ОЦІНКИ) 

 

Під час підготовки Звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього природного 

середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище проектних рішень детального 

плану, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової 

діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану 

територій є його відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам 
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України, законодавству у сфері містобудування та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Основні методи щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз проекту містобудівної документації щодо існуючої екологічної ситуації, а саме: 

-  здійснено аналіз на регіональному та місцевому  рівнях природних умов території 

населеного пункту в проектних межах, включаючи характеристику поверхневих водних систем, 

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

інших компонентів природного середовища; 

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

водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; 

-  оцінено  можливі  зміни  в  природних  та  антропогенних екосистемах; 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту детального плану; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту детального плану. 

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

довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та сталого 

розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.  

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального плану територій були вивчені 

наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:  

 

Альтернатива 1. - Затвердження детального плану території 

Переваги Недоліки 

Детальний план передбачає уточнення 

планувальної структури, функціонального 

призначення, параметрів забудови та 

організації території  

Детальний план є концептуальною стадією 

містобудівної документації та базується на 

містобудівних та економічних прогнозах.  

 

Альтернатива 2 - Відмова від затвердження детального плану території 

Переваги Недоліки 

Не виникатиме необхідність розроблення 

подальших проектних рішень, документацій 

тощо. 

Без подальшого збільшення ресурсного потенціалу 

території прогнозується поступове погіршення 

економічної ситуації, неефективне використання 

земельних ресурсів та погіршення соціально-

демографічної ситуації.  

Альтернатива 3 -  Альтернативи іншого характеру 

Переваги Недоліки 

Зважаючи на комплексність рішень 

детального плану здійснювався розгляд 

виправданих альтернатив проектних рішень. 

Ймовірність існування  варіантів, що  краще 

відповідають встановленим цілям екологічної 

політики на місцевому та регіональному рівні та  

більше сприяють досягненню сприятливого в 

санітарно-гігієнічному відношенні середовища та 

підвищують комфортність проживання населення. 

 

Під час стратегічної екологічної оцінки був використаний аналіз слабких та сильних сторін 

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

 проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з 

ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних 

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

території та інших компонентів природного середовища;  розглянуто природні ресурси з 

обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, 

забруднення атмосферного середовища;  оцінено можливі зміни в природних та 

антропогенних екосистемах; 
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 розглянуто можливі наслідки від аварійних ситуацій; 

 особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

запланованої діяльності.  

Серед ускладнень, що будуть виявлені під час проведення процедури стратегічної 

екологічної оцінки, можна виділити наступне: 

• відсутність офіційних статистичних даних щодо стану навколишнього природного 

середовища та здоров’я населення у розрізі населеного пункту; 

• обмежений рівень сприяння обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в наданні вихідних 

даних для виконання стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування. 

Під час підготовки Звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і 

прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього природного 

середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище проектних рішень генерального 

плану, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової 

діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

 Отже, на основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території 

прийнято варіант, що в більшій мірі відповідає встановленим цілям екологічної політики на 

місцевому рівні та в більшій мірі сприяє досягненню сприятливого в санітарно-екологічному 

відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання 

населення:  

1 - Даний об’єкт знаходиться на земельній ділянці з вигідними економічними, санітарно - 

епідеміологічними та соціальними і екологічними  аспектами; 

2 -  Четверта карта полігону буде розміщена на вже освоєній території, де знаходиться 

полігон по захороненню будівельних та промислових відходів ВП «Рівненська АЕС», який працює  

з 1992 року з існуючими інженерними комунікаціями та мережами, під’їзними дорогами.  

3 -  Генеральний план полігону розроблено з урахуванням існуючої конфігурації і площі 

виділеної ділянки, кількості і характеристик відходів, що надходять на видалення та прийнятої 

технології  їх розміщення (депонування).  

4 -  Даний полігон є природоохоронною спорудою, яка призначена для централізованого 

збору, складування та тривалого зберігання твердих будівельних та промислових відходів III - IV  

класу небезпеки від господарювання ВП «Рівненська АЕС», на якому встановлене нове сучасне 

технологічне обладнання та інженерні конструкції, застосований сучасний технологічний процес  

по депонуванню відходів, з впровадженням нових технологій по екологічним параметрам, що 

відповідає екологічним стандартам розвинених країн, які є світовими лідерами по системі  

міжнародних стандартів ISO щодо вимог використання «найкращих доступних технологій», 

існуючих на даний час в світі.  

5 - Розширення полігону являється необхідним заходом у зв’язку з тим, що даний об’єкт 

виконує життєво-важливу функцію по поводженню з будівельними та промисловими відходами III 

- IV  класу небезпеки ВП «Рівненська АЕС», являється одним із елементів системи санітарної  

очистки даного підприємства. 

6 - В соціальному плані об’єкт забезпечує працевлаштування місцевого населення в 

економічному плані передбачається грошове наповнення бюджетів всіх рівнів та сталий розвиток 

даного підприємства. 

 

9.  ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ  ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Згідно з проведеним аналізом, визначено, що реалізація проєкту «Детальний план території  

який включає земельну ділянку площею 8,07 га з кадастровим номером 5620886200:05:053:0006, 

яка розташована на території Лозківської сільської ради Володимирецького району Рівненської 

області (за межами населеного пункту), для будівництва полігону  по захороненню промислових 
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та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта)» не призведе до погіршення якості 

навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Замовник у межах своєї 

компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на 

своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про 

стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, вживає заходів для їх усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України. 

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього періоду виконання проектних 

рішень містобудівної документації. 

Для здійснення моніторингу замовник документа державного планування розробляє заходи 

з урахуванням результатів громадського обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у 

процесі проведення стратегічної екологічної оцінки та транскордонних консультацій (у разі їх 

проведення). Здійснення таких заходів забезпечує можливість: 

- виявлення наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, а саме вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- 

та довгострокових (на один, три-п’ять, 10-15 років, 50-100 років відповідно), постійних і 

тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

- запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, зумовлених виконанням 

документа державного планування; 

- виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 

наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Моніторинг може бути використаний для:   

-порівняння очікуваних i фактичних наслідків, що дає можливість отримати інформацію про 

реалізацію проектних рішень;   

-перевірки  дотримання  екологічних  вимог,  встановлених  відповідними  органами 

виконавчої влади;   

-перевірки того, що проектні рішення виконуються відповідно до ухваленого документа, 

включаючи  передбачені  заходи  із  запобігання,  скорочення  або  пом’якшення  

несприятливих наслідків.   

З метою забезпечення систематичності та об’єктивності спостережень за змінами стану 

довкілля, у тому числі за станом здоров’я населення, замовник визначає: 

- зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх виконання; 

- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких 

показників відповідно до кожного з визначених у звіті про стратегічну екологічну оцінку наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких 

показників для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

- методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та без надлишкових 

витрат їх вимірювати; 

- періодичність вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення із 

цільовими значеннями; 

- засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, з урахуванням можливості виявлення негативних наслідків 

виконання документа державного планування, не передбачених звітом про стратегічну екологічну 

оцінку. 

Відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272, Замовник протягом п’яти 

робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на власному 
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офіційному веб-сайті заходи, передбачені для здійснення моніторингу, і письмово повідомляє про 

це Міндовкіллю. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам  передбаченим в 

сфері  охорони довкілля для досягнення стійкості природного  середовища  до антропогенних 

навантажень та  забезпечення  сприятливих  санітарно-гігієнічних  умов  життєдіяльності 

населення:   

- стан  виконання  проектних  рішень  шляхом  порівняння  фактично  отриманих  

значень індикаторів оцінки результативності та їx прогнозних значень;  

- виконання технологічних  та  санітарно-технічних  заходів  (впровадження  нових  

мало- та безвідходних технологій на промислових підприємствах, модернізація існуючих 

об’єктів тепло-енергопостачання,  впровадження  теплових  установок  сучасного  типу  з  

використанням природних джерел енергії, тощо );   

- зменшення/збільшення  обсягів  викидів  шкідливих  речовин  в  атмосферне  повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;  

- зменшення/збільшення площі озеленення території громади;  

- зменшення/збільшення  територій  та  об’єктів  ПЗФ,  на  яких  реалізовано  заходи  

зі збереження об’єктів природно-заповідного фонду. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 

навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні створена 

система державного моніторингу навколишнього  природного  середовища.  Спостереження  за  

станом навколишнього  природного  середовища,  рівнем  його  забруднення здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними 

органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або 

може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища.  

У відповідності до вимог Відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля буде: 

- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових 

зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію для її 

комплексного оброблення (з цією метою між суб'єктами системи моніторингу та постачальником 

інформації буде укладено відповідну угоду); 

- розробить та узгодить в установленому порядку плани здійснення заходів з метою 

спостереження за станом екологічно небезпечного об'єкта, запобігання екологічно небезпечній 

виробничій, господарській та іншій діяльності. 

Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, 

збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного 

повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря. 

1. Контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ.  

2. Контроль рівня шуму на межі СЗЗ. 

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

Вплив від здійснення операцій у сфері поводження з відходами: 

1. Визначення складу і властивостей відходів, що утворюються, а також ступінь 

небезпечності відходів для навколишнього середовища та здоров’я людини відповідно Закону 

України «Про відходи». 

2. Забезпечення належного збирання, сортування, перевезення та передачі відходів, 

утворених від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, оброблення, 

перероблення, утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил і вимог 

екологічної безпеки при поводженні з відходами. 

3. Проведення постійного первинного обліку відходів щодо операцій у сфері поводження з 

відходами. 
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4. Призначити відповідальну особу у сфера поводження з відходами на підприємстві.  

 

 

Таблиця 9.1 - План моніторингу за станом навколишнього середовища  

Об'єкт моні-

торингу 

Параметр, що 

підлягає мо-
ніторингу 

Періодичність Хто проводить моніторинг 
Індикатори результатив-

ності 

1 2 3 4 5 

Повітря 

Якість 

атмосферного 
повітря в межах 

санітарно захи-

сної зони 

1 раз на рік 
Атестована лабораторія відповідно 

до укладеного договору 

Відповідність встановле-

ним гранично 
допустимим 

концентраціям хімічних 

речовин ДСП 201-97 

Вода  
Якість стічних 

вод  
1 раз на місяць 

Атестована лабораторія відповідно 

до укладеного договору 

Відповідність 

встановленим нормам 

Правил охорони 

поверхневих вод, 
Санітарних правил і 

норм охорони 

поверхневих вод від 
забруднення СанПіН № 

4630-88, 

Ґрунт 
В межах 

санітарно 

захисної зони 

Щоразу за пот-

ребою 

Атестована лабораторія відповідно 

до укладеного договору 

Відповідність встановле-

ним гранично 
допустимим 

концентраціям хімічних і 

біологічних речовин 

Відходи 

Місця 

тимчасового 

зберігання 

відходів 

Не рідше 1 разу 

на 2 дні 

Керівник відповідного підрозділу 
або інша відповідальна особа 

призначена наказом директора 

підприємства 

Умови зберігання 

відходів мають 

відповідати вимогам 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 

1 раз на 2 тижні 
Відповідальна особа призначена 

наказом директора підприємства 

Відповідно до 

плану перевірок 
/ позапланово 

Представники 

Держпродспоживслужби, 
Державної екологічної інспекції, 

представники органів місцевого 

самоврядування та місцевих 
громадських організацій 

Шум 
На межі 

санітарно 

захисної зони 

Щоразу за пот-

ребою 

Атестована лабораторія відповідно 

до укладеного договору 

Відповідність нормати-

вам, що зазначені в 

Наказі № 173 МОЗ 
України від 19.09.1996 р. 

Соціальне 
середовище 

Населення 
Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Позитивний настрій заці-

кавлених сторін на 

продовження співпраці 

Громадські 
організації 

Щоразу за пот-
ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-
кістю 

Позитивний настрій заці-

кавлених сторін на 

продовження співпраці 

ЗМІ 
Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Нейтральні або 

позитивні публікації у 

ЗМІ 

Інші зацікавлені 

сторони 

Щоразу за пот-

ребою 

Спеціаліст зі зв'язків з громадсь-

кістю 

Співпраця із 
зацікавленими 

сторонами 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ) 
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Враховуючи місце розташування населеного пункту та прогнозований екологічний стан, 

транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля та здоров’я 

населення на суміжні транскордонні території не очікуються. 

 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ  

Детальний план території розроблений для будівництва полігону по захороненню 

промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) та комплексу будівель та 

споруд підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів (ІІ етап реалізації). 

В районі розміщення полігона відсутні підприємства і виробництва, не пов'язані з роботою 

Рівненської АЕС. 

Ділянка під будівництво четвертої карти полігону вільна від забудови. 

На території генерального плану полігону по захороненню промислових та будівельних 

відходів Рівненської АЕС (четверта карта) проектом передбачено зонування території в залежності 

від розміщення відведеної території та існуючого положення на зони: 

- господарська зона; 

- виробнича зона (карта № 4); 

- технологічна зона, а також існуючі зони: карти № 1 ...3. 

Господарська зона передбачена у складі: контрольно-пропускний пункт (існуючий), 

проектовані - будівля обслуговуючого персоналу, ваги з навісом, дезбар'єр, два протипожежні 

резервуари об'ємом 200 м
3
 кожний та резервуар зливових стоків об'ємом 5 м

3
.  

Виробнича зона (карта № 4) передбачена у складі: карта № 4 захоронення відходів IV класу, 

карта № 4 захоронення відходів III класу, резервуари-накопичувачі зливових стоків об'ємом 15 м
3
 

та об'ємом 25 м
3
.  

Технологічна зона (зона розміщення резервуарів збору фільтрату та дренажних вод), 

передбачена у складі: два резервуари фільтрату об'ємом 50 та 5 м
3
резервуар дренажних вод 

об'ємом 200 м , спостережні свердловини, резервуар зливових стоків об'ємом 5 м3 (№ 11.4). 

На майданчику полігону запроектовані інженерні мережі: 

- система дощоприймачів з трубопроводом відведення в резервуари накопичувані  

- трубопровід відведення фільтрату  

- протипожежні резервуари 2x200 м
3 
з мокрими колодязями для відбору води;  

- трубопроводи пластового дренажу  

- кабельна мережа зовнішнього електропостачання 

Від в'їзду на полігон передбачена під'їзна автодорога до карти № 4, кільцева об'їздна дорога 

полігону, технологічний проїзд до резервуарів і контрольних свердловин та тимчасовий з'їзд до 

карти № 4. 

Розроблена схема руху забезпечує маневри автотранспорту при експлуатації всіх об'єктів 

полігона. 

В процесі експлуатації полігону потенційний (прямий) вплив буде спостерігатися на 

атмосферне повітря:  

• Забруднення атмосферного повітря ЗР, що надходять в атмосферне повітря від робочих 

карт полігону ТПВ. Вплив обумовлений викидом газоподібних забруднюючих речовин (емісія 

біогазу), що утворюються в результаті біотермічного анаеробного процесу розпаду органічних 

складових твердих побутових і деяких видів промислових відходів та від пилоутворення 

(потрапляння пилу в атмосферне повітря) і від викидів продуктів згорання палива ДВЗ 

автотранспорту обслуговуючого полігон; 

• Акустичний вплив (шум) на території підприємства від транспортних засобів, що будуть 

рухатись та працювати на території полігону.  

 Потенційного впливу планованої діяльності на геологічне середовище, водне середовище, 

клімат та мікроклімат, ґрунти, рослинний та тваринний світ, навколишнє соціальне та техногенне 

середовище на даному об’єкті не буде.  

Проникнення фільтрату в ґрунти на рельєф прилеглої території та в породи зон аерації і 

ґрунтові води та відповідно забруднення навколишнього середовища біля полігону ТПВ та ПВ 

шкідливими органічними і неорганічними сполуками та яйцями гельмінтів і патогенними 
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